
MESTNI INKUBATOR 2022/2023
JAVNI NATEČAJ

"Sanjaj svoje mesto
- program za uresničevanje idej mladih v Ljubljani"

PRIJAVA PROJEKTA

1. PODATKI O AVTORICI/AVTORJU1 PROJEKTA

Ime in priimek

Naslov

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Banka, pri kateri je odprt transakcijski račun

Kontakt (mobilni telefon in elektronski naslov)

2. PODATKI O PRIJAVITELJU2 PROJEKTNEGA NAČRTA3

Naziv

Naslov

Statusna oblika

Davčna številka

Zavezanec za DDV (obkrožite) da  /  ne

Številka transakcijskega računa

Banka, pri kateri je odprt transakcijski račun

3 Vsi podatki so obvezni

2 Prijavitelj je organizacija (pravna oseba - d.o.o., s.p., zavod, društvo, inštitut), ki prevzame administrativno in finančno
odgovornost za izvedbo projektnega načrta

1Avtorica/avtor ideje je posameznica/posameznik, ki je svojo idejo oddal/a preko spletnega obrazca. Z oddajo te prijave dajeta
avtor/ica in prijavitelj soglasje za zbiranje, shranjevanje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, potrebnih za evidence javnega
zavoda in izvedbo projekta. Javni zavod ima pravico osebne podatke prijavitelja izvajalca zbirati, obdelovati in tretjim osebam
posredovati samo, če je to določeno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.



Zakoniti zastopnik

Naziv zakonitega zastopnika

Kontaktna oseba

Kontakt (mobilni telefon in elektronski naslov)

3. POVZETEK PROJEKTA

a. Naziv  projekta

b. Skrajšan naziv projekta (akronim)

c. Kratek opis projekta. Odgovori na vprašanja: ZAKAJ/ČEMU, KAJ, KDO, KJE, KDAJ,
KAKO? ) (največ 1200 znakov)



d. Katere kompetence potrebuješ za vodenje projekta?

e. Opiši projektno skupino, ki bo izvajala projekt in kako bo organizirana.

f. Navedi del mesta Ljubljane, kjer se bo projekt izvedel in pojasni izbor lokacije.

g. Opiši ciljno skupino, ki ji je projekt namenjen (lahko je več ciljnih skupin). Pojasni,
zakaj je projekt namenjen ravno njim.



h. Na kakšen način bo projekt postal viden, kako ga boš promoviral/a, kako boš
nagovarjal/a ciljno skupino?

i. Navedi predviden datum začetka izvajanja projekta.

j. Navedi predviden datum zaključka izvajanja projekta4:

k. Kakšni so pričakovani rezultati projekta?

4Najkasneje 30.6.2023



l. Kakšni so pozitivni učinki projekta na mesto Ljubljana? (glej kriterij ocenjevanja
projekta Ad 1. in Ad 2.)

m. Vrednost projekta (v EUR z DDV oziroma celotna vrednost z vsemi davki in
prispevki):

4. Kaj je tvoja motivacija za uresničitev projekta? Kaj te kliče? (največ 550 znakov)



5. NAČRT IZVEDBE PROJEKTA (faze projekta, vsebinski opis in utemeljitev aktivnosti
posamezne faze, časovna opredelitev, odgovorna oseba, lokacija, rezultati). Faze projekta izhajajo iz
opisa projekta (glej točko c)  in so koraki do doseganja rezultatov (glej točko k).

FAZE
PROJEKTA

VSEBINSKI
OPIS IN
UTEMELJITEV
AKTIVNOSTI
POSAMEZNE
FAZE

ČASOVNA
OPREDELITEV

ODGOVORNA
OSEBA

LOKACIJA REZULTATI

po potrebi dodajaj in razširi vrstice

6. STROŠKI IZVEDBE PROJEKTA (Vrednost v EUR z DDV, oziroma skupaj z vsemi
davki in prispevki.)5

ZŠ Aktivnost
projektnega načrta,
pri kateri bo strošek
nastal

Vrsta upravičenega
stroška6

Znesek
na enoto

Enota
(npr. ura,
km, paket
papirja, ...)

Število
enot

Skupni
znesek

1

2

3

6Kot vrsto stroška lahko prijavitelj navede enega od naslednjih upravičenih stroškov:
a. materialni stroški (nakup blaga, orodja)
b. stroški dela (zaposlitev, podjemna pogodba, avtorski honorar, študentsko delo)
c. stroški zunanjih storitev (svetovanje, podpora ipd)
d. potni stroški (vozovnica, kilometrina v višini 0,18 EUR/km)

5

Javni zavod Mladi zmaji za izvedbo projektnega načrta nameni do 1.000,00 EUR bruto



4

5

6

7

8

9

10

Skupaj:

7. VIRI FINANCIRANJA IZVEDBE PROJEKTNEGA NAČRTA (Vrednost v EUR z DDV
oziroma z vsemi davki in prispevki. Prihodki in odhodki projektnega načrta se naj
ujemajo.)
ZŠ Vir financiranja Vrednost v EUR Delež v %

1 Lastna sredstva

2 Sredstva javnega zavoda Mladi zmaji

3 Donacije ali sponzorska sredstva

4 Drugo7:

Skupaj:

8. DRUGI VIRI ZA IZVEDBO PROJEKTNEGA NAČRTA

ZŠ Vir Enota (ura, kg,
količina, meter,...)

Skupaj

1 Prostovoljsko delo

2 Material

3 Prostor

4 Drugo:

7Navedite vir financiranja podrobneje



KRITERIJI OCENJEVANJA PROJEKTOV:

1. Pozitivni učinki projekta na mesto Ljubljana (12 točk)
2. Izvedljivost projektnega načrta (10 točk)
Skupaj vseh možnih točk: 22

Komisija bo v okviru ocenjevanja projektov iskala odgovore na naslednja vprašanja:

Ad 1. Pozitivni učinki na mesto Ljubljana:
Kakšen je doprinos projekta k pozitivnemu vplivu na naravo in okolje? Kako projekt
izboljšuje odnose v mestu? Kako projekt vpliva na kakovost življenja prebivalcev mesta?
Kakšen je trajnostni učinek in razvojni potencial?

Točkovanje pozitivnih učinkov projekta na mesto = 12 točk (vpliv na naravo in okolje = 3
točke, povezovanje s ključnimi deležniki mesta = 3 točke, prispevek v skupnost = 3 točke,
dolgoživost ideje in prenosljivost ideje= 3 točke)

Ad 2. Izvedljivost projektnega načrta
Je časovni del načrta realno zastavljen in dosegljiv? Je finančna konstrukcija realna in
izvedljiva? Kako projektni načrt predvideva vodenje projektne skupine in vključevanje
potrebnih sodelavcev oz. upravljanje s človeškimi viri? Kakšen je splošni vtis, ki ga
prijavljeni projektni načrt daje?

Točkovanje izvedljivosti projektnega načrta = 10 točk (časovnica = 3 točke, finance = 3
točke , človeški viri = 2 točki, splošen vtis = 2 točki)

8. OBVEZNE PRILOGE PRIJAVE PROJEKTNEGA NAČRTA:
a. Potrdilo o udeležbi na delavnicah Javnega zavoda Mladi zmaji, podpisano s strani
direktorice javnega zavoda Mladi zmaji.
b. Soglasje avtorice/avtorja ideje za prijavo le-te na javni natečaj "Sanjaj svoje mesto”
c. Parafirana pogodba o izvedbi projektnega načrta.

Vloge, ki ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, bodo zavržene.

Datum: Žig8: Podpis odgovorne osebe prijavitelja9:

9V primeru, da prijavitelj ne posluje z žigom, prijavnemu načrtu priloži lastno izjavo, da ne posluje z žigom
Ime in priimek s tiskanimi črkami in lastnoročni podpis

8


