
 
 
GO! 2025, Nova Gorica in Gorica Evropska prestolnica kulture  

Javno povabilo k oddaji predlogov za soorganizacijo dogodkov v letu 2021 

Programska skupina GO! 2025 vabi nosilce dejavnosti k oddaji predlogov za soorganizacijo dogodkov 
v okviru pripravljalnih dejavnosti za razvoj projekta GO! 2025 Evropska prestolnica kulture. Cilj 
javnega povabila je krepitev umetniškega ustvarjanja in krepitev kulturnih dejavnosti na vključenem 
območju projekta GO! 2025.  

Pogoji za predlagatelje:  

- predlagatelj je nevladna organizacija s sedežem na območju Evropske unije;  
- predlagatelj je organizator dogodka ali dogajanja na vključenem območju Evropske 

prestolnice kulture 2025 (Severnoprimorska statistična regija, občina Komen, Furlanija 
Julijska krajina);  

- Prednost bodo imeli projekti, ki povezujejo različne organizacije: 
o Povezane organizacije iz različnih občin na področju EPK GO! 2025 
o Povezane lokalne in nacionalne organizacije  
o Povezane lokalne in mednarodne organizacije. 

Vsebina predlogov: 

- predmet povabila so dogodki ali sklopi dogodkov na področju kulture in umetnosti 
(prednostno) ter aktivnosti, ki spodbujajo državljansko aktivnost.  

- vsebina predlogov mora biti skladna s cilji in vrednotami programa GO! Borderless, 
opredeljenimi v končni prijavni knjigi za pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture 2025; 

- dogodki ali sklopi dogodkov morajo biti v celoti izvedeni v koledarskem letu 2021;  
- prednostne vsebinske razsežnosti dogodkov so: čezmejnost, vključevanje ranljivih skupin, 

vključevanje umetniških ustvarjalcev iz vključenega območja, vključevanje mladih;  
- predlogi morajo biti bodisi novi dogodki bodisi vsebinska nadgradnja ali razširitev že 

uveljavljenih dogodkov;  
- vsak predlagatelj lahko poda le po en predlog, pri čemer lahko predlog vsebuje več med 

seboj vsebinsko povezanih dejavnosti.  

Rok za oddajo predlogov je sreda, 7. julij 2021, ob 12. uri. Predloge morajo predlagatelji oddati na 
obrazcu, ki je priloga temu javnemu povabilu na mail: info@go2025.eu  . 

Predloge bo ocenila in ovrednotila tričlanska komisija, ki jo bo imenovalo Evropsko združenje za 
teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju EZTS GO) po kriterijih, ki so priloga temu povabilu. Komisija 
bo izbrala največ deset (10) najbolje ocenjenih predlogov.  

Z izbranimi predlagatelji bo EZTS GO podpisal pogodbo o soorganizaciji, s katero se bo zavezal k kritju 
do 50 odstotkov stroškov organizacije projekta, do zneska, ki ne presega višine 2.000 (dva tisoč) 
evrov.  

Soorganizacija bo dodeljena v skladu s točko a) 2. odstavka 1. člena zakonske uredbe št. 76/2020 
"Uredba o poenostavitvah", novelirane z zakonom št. 120/2020 in s spremembami zakonske uredbe 
št. 77/2021 (neposredno naročilo). Pred podpisom pogodbe bo naročnik preveril, da izbrani 
predlagatelji izpolnjujejo pogoje 80. čl. Zakonskega odloka 50/2016 s spremembami in dopolnitvami 
prepovedi (nezmožnosti sklepanja pogodb z javno upravo). 
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Naročnik: Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje »Territorio dei comuni:  Comune di Gorizia 
(I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di 
Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” (v nadaljevanju: EZTS 
GO), Ulica Cadorna 36, 34170 – Gorica, davčna številka: 91036160314. Odgovorna za postopek: Tanja 
Curto, univ. dipl. ek.    

Za dodatne informacije: info@go2025.eu 

Gorica, 22. junij 2021 

Odgovorna za postopek 

Tanja Curto 

 

Kriteriji za ocenjevanje predlogov  
Področje  Kriterij  Maksimalno število  

točk  
Reference prijavitelja  Uspešno izvedeni 

projekti na regionalni 
ravni  

3 

Uspešno izvedeni 
projekti z mednarodno 
udeležbo 

3 

Medobčinsko 
partnerstvo 
predlaganega projekta 

3 

Mednarodno 
partnerstvo 
predlaganega projekta  

5 

Vsebinska kakovost   Izvirnost in umetniška 
odličnost  

10 

Trajnost  10  
Prednostne vsebinske 
razsežnosti  

Čezmejnost  5 
Ranljive skupine  3 
Umetniki iz 
vključenega območja  

5 

Mladi  3 
Skladnost s 
konceptom GO! 
Borderless  

Skladnost s cilji, 
navedenimi v prijavni 
knjigi  

10  

Skupaj   60  
 

  



 
 
Obrazec za prijavo na Javno povabilo k oddaji predlogov za soorganizacijo dogodkov v letu 2021 

Naziv predlagatelja/predlagateljev   
 

Navedba uspešno izpeljanih 
projektov (do 3) na lokalni ravni 
(pri skupinah predlagateljev šteje 
seštevek referenc vseh pravnih 
oseb v skupini)  

- 
- 
-  

Navedba uspešno izpeljanih 
projektov (do 3) z mednarodno 
udeležbo (pri skupinah 
predlagateljev šteje seštevek 
referenc vseh pravnih oseb v 
skupini) 

- 
- 
- 
 

Čezmejno ali mednarodno 
partnerstvo pri organizaciji 
dogodka DA/NE  

 

Kratek opis projekta (do 1.500 
znakov). Opis naj vsebuje navedbe 
o prednostnih vsebinskih 
razsežnostih.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum izvedbe dogodka   
Kraj in specifična lokacija izvedbe 
dogodka  

 

Ocenjena vrednost dogodka   
Pričakovana višina sofinanciranja  
(v %) 

 

Pripombe   
 

 


