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MERILA IN KRITERIJI
Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje navedena merila in kriterije.
MERILA IN KRITERIJI
MERILA ZA PROJEKTNE PREDLOGE
PROJEKT:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Lovrenc na Pohorju
prispeva k dvigu kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnji skupnosti
je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti, izvedba je v pristojnosti občine
je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
prispeva k skrbi za varstvo okolja in ohranjanje narave (npr. zraka, tal, vodnih virov, virov
pitne vode, odlaganje odpadkov – koši za smeti…)
ustvarja pogoje za družbeni razvoj občine
ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine
ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske
in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije
prispeva k urejenosti občine in naselij (npr. izgradnja in urejanje zelenic, parkov, športnih
in rekreacijskih površin, škarp ter drugih javnih površin)
prispeva k večanju družbene kohezije in vzpodbuja solidarnost ter sodelovanje med ljudmi
niža ogljični odtis občine
prispeva k večanju samooskrbe (prehranske, energetske, ipd.)
bo izveden na območju občine in na nepremičninah v lasti občine
kriterij za umestitev projekta v naselje:
v kolikor je projekt možno lokacijsko opredeliti, se financira iz naselja kjer je v večjem delu
lociran
v kolikor projekta ni možno lokacijsko opredeliti, se financira iz naselja predlagatelja
ni uvrščen v tekoča in načrtovana občinska vlaganja in ne ustreza pogojem za nepovratna
finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani Občine Lovrenc na
Pohorju
je finančno ovrednoten do 10.000 EUR z DDV
predlagano finančno ovrednotenje obsega celoten projekt in ne samo njegove dele
ni v nasprotju s 63. členom ustave (prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti
ter prepoved spodbujanja k nasilju in vojni) in ne vsebuje sovražnega govora.

MERILA ZA PREDLAGATELJE
PREDLAGATELJ / PREDLAGATELJICA
•

Predlagatelj projektnih predlogov je lahko oseba ali skupina občank/občanov s stalnim
bivališčem v Občini Lovrenc na Pohorju, ki je do oddaje projektnega predloga ali glasovanja
dopolnila 15 let. V primeru, da je predlog predlaga skupina, skupina izmed sebe določi
predlagatelja (slednji se tudi upošteva pri kriteriju umestitve projekta v posamezno naselje).
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•

Predlagatelj projekta ne more nastopati kot izvajalec predlaganega projekta, ne kot fizična ali
pravna oseba, ter lastniško ali upravno povezana oseba. Enako velja tudi za sopredlagatelje.

FORMALNI KRITERIJI
•
•

Projektni predlog mora biti oddan na obrazcu za projektne predloge.
Projektni predlogi morajo biti oddani:
◦ 11. 9. 2020, do polnoči na e-naslov ali
◦ 11. 9. 2020, priporočeno po pošti (naslov Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8,
2344 Lovrenc na Pohorju) ali
◦ 11. 9. 2020, do 14.00, osebno na sedežu občine.
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