Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Hodoš
(spletna stran občine Hodoš) Občina Hodoš objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v Občini Hodoš za leto 2019

1. PREDMET IN CILJNA SKUPINA JAVNEGA RAZPISA
Predmet Javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov ljubiteljske kulture:
- glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba),
- gledališka ali lutkovna dejavnost,
- knjižna, literarna ali likovna dejavnost,
- spletna, video, fotografska ali filmska dejavnost,
- rokodelska dejavnost,
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost.
Izvajalci kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo na podlagi
tega pravilnika, so:
-

kulturna društva;

-

ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost;

-

zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva;

-

zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju kulture;

Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
-

da imajo sedež v Občini Hodoš;

-

da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto;

-

da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske
možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih dejavnosti;

-

da delujejo najmanj eno leto;

-

da imajo urejeno evidenco o članstvu;

-

da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;

-

da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Hodoš;

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA
Iz proračuna Občine Hodoš se praviloma sofinancirajo naslednje vsebine:
– poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij
in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost;
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine;
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar le v delu, ki
letni program kulture v Občini Hodoš za leto presega vzgojno izobraževalne
programe;
– izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti;
– nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter vzdrževanje prostorov;
– kulturna izmenjava.
3. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO JAVNEGA RAZPISA
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo predvidoma iz sredstev proračuna
za leto 2019 na postavki 04015 pod kontom 41200010 namenjeno 1.000,00 €.
4. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA
Razpis se objavi na spletni strani Občine Hodoš (www.hodos.si).
5. ROK IN NAČIN ZA ODDAJO VLOG
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je 21. junij 2019, do 11 ure,
osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za sofinanciranje
kulturnih dejavnosti v Občini Hodoš za leto 2019« z navedbo naslova pošiljatelja na
hrbtni strani kuverte.
6. DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje vlog bo izvedeno 26. 6. 2019 ob 11.00 uri v prostorih Občine Hodoš.
7. IZID JAVNEGA RAZPISA
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje 15 dni po datumu, ki je
določen za predložitev vlog.
8. INFORMACIJE
Razpisno dokumentacijo in informacije lahko dobijo zainteresirani vlagatelji vsak
delavnik v tajništvu Občine Hodoš pri ga. Lidiji SEVER.
Številka: 430-0009/2019-1
Hodoš, dne 5. 6. 2019
Župan Občine Hodoš
Ludvik ORBAN, l.r.

