Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- predpisi

Skladno s Statutom Občine Ig (Uradni list Rs, št. 2/2000, 68/2001, 3/2003) in Pravilnikom o sofinanciranju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig (Mostiščar, UO 2/04) objavlja Občina Ig

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ig za sofinanciranje
dejavnosti društev, skupinam in javnim zavodom na območju Občine Ig.
2. Predvidoma bodo s Proračunom Občine Ig za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti
namenjena sredstva v višini 4.388.800,00 sit.
3. Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci, navedeni v 1. členu Pravilnika, ki izpolnjujejo
pogoje:

- imajo sedež v Občini Ig,
- so registrirani kot društvo najmanj eno leto,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot
določa Zakon o društvih
- redno dostavljajo načrte in poročila o izvajanju kulturnih programov,
- da je njihova dejavnost neprofitna,
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
- da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov,
- da je izvedba programa primerljiva s povprečno kakovostjo v dejavnosti.
4. Ravno tako so do teh sredstev upravičene druge skupine, vendar le za sodelovanje na občinskih prireditvah
in le v primeru, če redno dostavljajo načrte in poročila o izvajanju kulturnih programov.
5. Do sorazmernega dela sredstev za delovanje upravičena Območna izpostava JSLKD Ljubljana Okolica,
koordinator medobčinskega delovanja društev, ki so aktivna na področju ljubiteljske kulture v Občini Ig.
6. Predlagatelji morajo oddati vlogo za sofinanciranje na razpisnem obrazcu , ki ga lahko dobijo v času
uradnih ur na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig ali na domači strani: www.obcina-ig.si.
7. Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu komisija ne bo upoštevala.
Prijave je potrebno poslati na Občino Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig s pripisom Javni razpis – kultura 2006.
8. Izbor programov in izvajalcev bo opravila 5 – članska komisija.
9. Rok za oddajo vlog je 27. januar. Prepozno prispele in nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
10. Predlagatelji bodo najkasneje v 30-ih dneh po sprejemu proračuna obveščeni o izidu razpisa.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel.: 01/2802-310.
Občina Ig

Janez Cimperman, župan

Datum: 8. 12. 2005
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