MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Urad za družbene dejavnosti in razvoj
Ufficio affari sociali e sviluppo

KONTROLNA LISTA
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov
v Mestni občini Koper za leto 2019
DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE
-

-

-

-

-

Prijava je oddana:
o do vključno 18. februarja 2019
o v zaprti ovojnici
o z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za
ovojnico (OBR-8).
Delež sofinanciranja s strani Mestne občine Koper ne
presega 60 odstotkov vseh upravičenih stroškov.
Celotna vrednot prihodkov je enaka celotni vrednoti
odhodkov.
Seštevek posameznih vrednosti prihodkov je pravilen.
Seštevek posameznih vrednosti odhodkov je pravilen.
izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – Podatki o
prijavitelju programa ali projekta
izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o
sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava
programa ali projekta
izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-7 – Izjava
družbe – priložijo le prijavitelji področja E – mikro
družbe
akt o ustanovitvi oz. statut društva - priložijo samo
prijavitelji, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz.
delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje
prijave na razpis.
fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in potrdilo o
stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega osebnega
dokumenta – osebna izkaznica, potni list) v kolikor je
prijavitelj fizična oseba, ki ima status samozaposlenega
v kulturi in deluje na področju Mestne občine Koper.
pisna izjava založnika o vključitvi predlagane izdaje v
založniški program - (velja samo za področje E).
Predstavitev programa delovanja v okviru kulturnega
programa Mestne občine Koper ( za področje A in B)
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