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1.

PREDSTAVITEV ŠPORTNEGA PROGRAMA » RADELJSKO ŠPORTNO POLETJE
2017 »

Športna zveza Radlje ob Dravi se je v letu 2016 prijavila na Javni razpis Fundacije
za šport, za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa
ter založništva v športu v letu 2017.
» D3 – Dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športna dejavnost
študentov in športna rekreacija »
S strani Fundacije za šport je ŠZR dobila odobreno sofinanciranje programa v
znesku 4.000,00 €, katerega 80 % bo po internem razpisu in zaključenem programu
ter nakazilu sredstev na račun ŠZR, tudi razdelila v izbrana društva.
1.1.

Cilji
 povečati število športno aktivnih v vseh starostnih obdobjih, posebej
otrok in mladine, ne glede na socialne, zdravstvene in druge razlike
med njimi,
 omogočiti, predvsem mladim, (športno) aktivno preživljanje prostega
časa ter s tem oblikovati trajnejše življenjske navade,
 motivirati tiste, ki sicer nimajo afirmacije do športa za vključevanje v
gibalne aktivnosti,
 športne aktivnosti za otroke in mladino izven pouka v času počitnic.

1.2.

Nosilec projekta

Športna zveza Radlje ob Dravi
1.2.

Partnerji projekta

Fundacija za financiranje športnih organizacij Slovenije
2.
2.1.

BESEDILO RAZPISA
Predmet razpisa

Predmet internega razpisa je sofinanciranje stroškov ( op.: najemnin objektov ali
opreme, oglaševanj, promocijskih gradiv, izplačil po avtorskih pogodbah, stroškov
del in drugih stroškov za namensko porabo sredstev za sofinancirani program)
društvom in klubom ŠZR pri izvedbi programa »Radeljsko športno poletje 2017».
Sredstva so namenjena izključno sofinanciranju izvedbe omenjenega programa.
Sofinancira se do 80% stroškov nastalih pri izvedbi programov.
Financiranje je vezano na pridobitev sredstev iz javnega razpisa Fundacije za
šport za sofinanciranje športnih dejavnosti v letu 2016.

2

2.2.

Program

2.2.1 »RADELJSKO ŠPORTNO POLETJE 2017«
Dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti
študentov in športne rekreacije.
2.3.

Pogoji in merila

2.3.1. Pogoji
 Izvajalec mora biti član Športne zveze Radlje ob Dravi,
 Športna zveza z izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju,
 Pogodbena sredstva se izvajalcu nakažejo po izvedenem programu in
predložitvi poročila in ustreznimi dokazili o porabi sredstev ter po prejetju
sredstev s strani Fundacije za šport,
 Izvajalec je o izvedenem programu dolžen posredovati tudi kopije računov
plačila stroškov del pri izvedbi programov: (op.: najemnine objekta ali
opreme, oglaševanje, promocijska gradiva, izplačila po
avtorskih
pogodbah, dokazila o stroških dela, druga dokazila o namenski porabi
sredstev sofinancirani program ).
 Vsota izkazanih stroškov mora presegati pridobljena sredstva najmanj
za 100 %.
2.3.2. Merila
Pri izbiri bodo upoštevana naslednja merila:
 strokovna usposobljenost izvajalcev programa
 raznolikost in zanimivost programa
 predvideno število udeleženih
2.4.

Rok prijave in postopek izbora

Vloge je potrebno oddati na sedežu Športne zveze Radlje do ponedeljka 03. julija
2017. Vrednotenje vlog bodo opravili člani UO ŠZR in hkrati sprejeli sklep o
dodelitvi sredstev.
2.5.

Informacije

Interni razpis je objavljen na spletni strani Športne zveze Radlje ob Dravi. Vsa
dodatna pojasnila in pomoč, so na voljo v pisarni Športne zveze Radlje ob Dravi ali
po telefonu 041-447-657 (Bojan Kus, sekretar ŠZR).

Radlje ob Dravi, 02. junij 2017
Športna zveza Radlje ob Dravi

3

