
Obtina Moravske Toplice na podlagi 5. ilena Pravilnika o sofinanciranju programov na podrofju turizma druitvom v
Obiini Moravske Toplice (Uradni list RS 5t. 39/2OOO in 3!/2o2o) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov na podrotju turizma
drustvom in zvezam turistitnih druStev v letu 2021

L. Predmet rozpiso:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov na podroiju turizma druitvom v Obtini Moravske Toplice
in zvezam turistianih druitev za leto 2oZl, z naslednjimi vsebinami:

- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeievanja turizma,
- akcije na podrotju ohranjanja kulturne dediiaine in druge dedi5dine kraja,
- akcije na podrotju urejanju okolja,
- organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
- izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti dru;tva.

2. Pogoii zo sodelovonje oziromo prijdvo no jovni rozpis:
Za sofinanciranje programov morajo druitva izpolnjevati naslednje pogoje:

- da so registrirana po zakonu o druitvih,
- da imajo sedei v Obiini Moravske Toplice in da delujejo na obmoiju Obaine Moravske Toplice,

- da imajo urejeno evidenco o tlanstvu in uvedeno ilanarino,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo naartovanih

aktivnosti na podroaju turizma.
Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turistianih druStev, ki povezuje in usklajuje
programe dela turistiinih druitev z obmoaja Obaine Moravske Toplice ter izvaja projekte s podroaja turizma Obaine

Moravske Toplice, v okviru skupne promocije Siriega turistitnega obmoija ali pokrajine, s sedeiem zveze izven

obmo6ja Obiine Moravske Toplice, ae na obmoiju Obiine Moravske Toplice za to podroaje ni registrirane zveze.

3. V$lno rozpololuivih sredstev razpisoi
- 14.850,00 EUR.

4. Meild in kriteriji zo solinoncironie progromov no podroeiu turizmo:
Programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji, ob upoitevanju specifitnosti posameznih programov. Vrednost toike
se izraiuna na podlagi razpoloiljivih proradunskih sredstev in skupnega Stevila toik ovrednotenih programov.

Pri izboru za sofinanciranje programov na podroiju turizma druitvom in zvezi, komisija upolteva naslednja merila in

kriterije:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeSevanja turizma
a) organizacija delavnic ali izobraievalnih predavanj za obdane - za vsako

delavnico ali sklop predavanj 200 toak
b) organizacija drugih aktivnosti za obiane - za vsako aktivnost 100 toEk

c) udeleiba na seminarju ali delavnici drugih izvajalcev - za vsakega

udeleienca 50 toak
d) organizacija projektov s podroEja pospe5evanja turizma - za vsak projekt 200 toak
2. akcije na podrodju ohranjanja kulturne dedi5iine in druge dedisiine kraja oz. obmoija
a) organizacija projektov s podroaja ohranjanja dediSEine kraja oz. obmotja -

za vsak projekt 200 tofk
b) sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediiiine kraja oz. obmotja - za

vsak projekt 100 totk
3. akcije na podroiju urejanju okolja
a) izvedba distilnih akcij v kraju - za vsakega udeleienca (najveije moino

ltevilo je 1OO toak) 5 toik
b) olep5anje kraja z zasajanjem roi 100 toik
c) urejanje in vzdrievanje s turlzmom povezanih objektov v kraju - za vsak

objekt 100 toak

4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah

a) organizacija s turizmom povezane prireditve - za vsako prireditev 200 toik
b) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah v obiini - za vsako

sodelovanje 100 toik
c) sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah izven obtine - za vsako



sodelovanje
5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti druitva oz. zveze

a) pavSal za programske in materialne stroske na leto
b) izdaja biltenov ali drugega informativnega in promocijskega materiala - za

vsako izdajo
c) izvedba aktivnosti za zagotavljanje turistiinega podmladka - za vsako

aktivnost

100 toik

100 todk

5. vsebino vlogei
Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves ias razpisa na spletni
strani obiine: https://www.moravske-toplice.silza-obcane/razpisi-in-obiave/ ali jo po predhodnem pisnem naroiilu
prejmete po elektronski poiti, vendar najkasneje do dneva predloiitve vlog.

6. Rok in noein prijove:
Pisne prijave na originalnih obrazcih je potrebno poslati najkasneje do 26. marca 2021 na naslov: Obiina Moravske

Toplice, Kranjieva 3,9226 Moravske Toplice, v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom ))Javni razpis
TURIZEM 2021- NE ODPIRAJ(. 5teje se, da je prijava prispela pravoiasno, deje bila oddana zadnji dan roka za oddajo
na po;ti, s priporoieno poiiljko.

7. Obrovnovo vlog:
Pravoiasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje programov na

podroiju turizma druswom in zvezi drustev, ki se sofinancirajo iz proraiuna Obtine Moravske Toplice. Prijavitelji
bodo o izidu razpisa obve5teni v roku 30 dni po konianem razpisu. Z izvajalci programov na podroiju turizma bo
iupan Obtine Moravske Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju.

8. ln ormocije ln novodilo:
lnformacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na ObEini Moravske Toplice, Kranjaeva 3,9226
Moravske Toplice. Kontaktna oseba: Majda Lipii Prosia, telefon: 02/538-15-12, elektronski naslov:
maida.lipic. proslc@moravske-toplice.si vsak delovni dan od 8@ do 13@.

200 totk
400 todk
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