RAZPIS:
SPONZORSTVA
IN DONACIJE
JHMB 2022

[JUNIJ 2022]

I. PREDMET RAZPISA
Javni holding Maribor, d. o. o., in povezana podjetja (Skupina JHMB) imajo ob izvajanju strokovnih,
razvojnih in izvedbenih nalog na področju gospodarskih javnih služb z namenom trajnostnega pristopa k izboljševanju kakovosti bivanja tudi pomembno družbenoodgovorno poslanstvo.
Skupino JHMB na dan objave razpisa sestavljajo:
-

Mariborski vodovod, d. o. o.

-

Nigrad, d. o. o.

-

Javno podjetje Snaga, d. o. o.

-

Javno podjetje Marprom, d. o. o.

-

Pogrebno podjetje Maribor, d. o. o.

-

Energetika Maribor, d. o. o.

S sponzorstvi in z donacijami v Skupini JHMB podpiramo trajnostno naravnane projektne aktivnosti,
ki so v skladu z vrednotami Skupine JHMB in preko katerih lahko izražamo svojo identiteto. Večino
sponzorskih in donatorskih sredstev namenjamo v ključne stebre, ki so opredeljeni v Politiki družbene odgovornosti Skupine JHMB; to so šport, kultura in humanitarnost.
_Opredelitev sponzorstva
Sponzorstva v Skupini JHMB opredeljujemo kot partnerstva, od katerih imajo korist prejemniki sredstev, sponzorji in celotna družba. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in vzpostavljene kriterije,
po katerih merimo uspešnost sponzorskih partnerstev.
_Opredelitev donacije
Donacija je finančni prispevek Skupine JHMB brez povratnih ugodnosti.

II. UPRAVIČENCI
Upravičenci do donacij so društva in druge organizacije, ki so po posebnih predpisih ustanovljene in
organizirane za opravljanje nepridobitnih dejavnosti na področjih, za katera Skupina JHMB namenja
donatorska sredstva.
Upravičenci do sponzorskih sredstev so društva in druge organizacije ter pravne osebe.
Donacije in sponzorska sredstva se lahko dodelijo izključno upravičencem, ki imajo sedež v Republiki
Sloveniji.
Iz razpisa so izključeni naslednji subjekti:
-

katerih financiranje s strani pravnih oseb je zakonsko prepovedano;

-

ki s svojimi cilji in delovanjem niso združljivi z varovanjem ugleda dobrega imena ter spoštovanja poslovnih usmeritev družbe;

-

ki na kakršen koli način podpirajo ali izkazujejo diskriminacijo glede na narodnost, raso, spol,
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino;

-

ki ne delujejo skladno z veljavno zakonodajo RS;

-

ki s svojim dosedanjim ravnanjem lahko kakor koli škodijo ugledu družbe;

-

krovne športne zveze na nacionalni ravni in sponzoriranje dogodkov, katerih vsebina se tolmači kot sorodna in se nanaša na dejavnost družbe;

-

ki so za enak namen v letu 2022 že prejeli sredstva na predhodnih razpisih MOM.

III. MERILA ZA IZBOR
Merila, ki se uporabljajo pri izboru za dodelitev sredstev po tem razpisu, so:
-

podpora ugledu in vrednotam ter krepitev prepoznavnosti Skupine JHMB,

-

medijska prepoznavnost in odmevnost dogodka oz. projekta,

-

učinki, ki jih Skupina JHMB lahko pričakuje ob vključitvi v dogodek oz. projekt,

-

primernost finančne podpore Skupine JHMB (donacije) oziroma sodelovanja Skupine JHMB
na dogodku (sponzorstva),

-

dogodek oz. projekt je družbeno koristen in potreben,

-

lokalna umeščenost dogodka,

-

uvrstitev v tista področja, za katera Skupina JHMB namenja donacije in sponzorska sredstva
(predvsem šport, kultura in humanitarnost),

-

dodatne ugodnosti vlagatelja.

IV. VLOGA ZA DODELITEV
Prijavitelji na razpis morajo obvezno izpolniti in predložiti obrazec »Vloga za donatorska in sponzorska sredstva v letu 2022«, ki je priloga tega razpisa.

V. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
Rok za oddajo vlog za dodelitev donacij in sponzorskih sredstev je najkasneje do 30. 6. 2022. Štejejo
vloge, ki do tega dne prispejo na JHMB.
Vlagatelji lahko vlogo oddajo po pošti na naslov Javni holding Maribor, Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor ali na e-naslov pr@jhmb.si.

VI. OBRAVNAVA VLOG
Prispele vloge bo pregledala in v nadaljevanju ocenjevala komisija, sestavljena iz predstavnikov Skupine JHMB. Komisija ima pravico, da v fazi obravnave posamezne vloge vlagatelja po potrebi pozove
k dodatni obrazložitvi ali dopolnitvi.
Obravnavane bodo samo popolne vloge, ki bodo vsebovale vse zahtevane podatke. JHMB svoje odločitve o vlogi za donacijo ali sponzorska sredstva ni treba obrazložiti. Odločitev JHMB je dokončna
in zoper njo ni pritožbe.
O izidu razpisa se izbrane vlagatelje obvesti po navadni ali elektronski pošti najkasneje v roku 45 dni
po poteku roka za oddajo vlog. JHMB na podlagi prispelih vlog ni dolžan skleniti pogodbe z nobenim
izmed vlagateljev, prav tako lahko v kateri koli fazi obravnave vlog prekine postopek ali izloči posameznega vlagatelja.
Po odobritvi vloge za sponzorska sredstva in določitvi višine sredstev se z izbranim vlagateljem
sklene sponzorska pogodba, ki bo vsebovala pravice in obveznosti strank. V primeru odobritve donacij sklepanje pogodb ni potrebno, sredstva se vlagateljem namenijo na podlagi sklepa o dodelitvi
sredstev.
Vlagatelji so tudi seznanjeni in izrecno soglašajo z obdelavo osebnih podatkov v postopku izbire prejemnikov sredstev in sklenitve pogodb, v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih
podatkov ter javnim razkritjem podatkov o donatorstvu oz. sponzoriranju, kot določa 11. odstavek
10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, na spletnih straneh Skupine JHMB.

VII. VIŠINA IN VRSTA SREDSTEV
S strani vlagatelja predlagana vrsta in višina sredstev ne obvezuje JHMB, temveč ta sam presodi o
tem, upoštevaje tudi davčni vidik in razpoložljivost sredstev.

VIII. NEUPRAVIČENA PRIDOBITEV ALI PORABA SREDSTEV
Prejemnik donacije ali sponzorskih sredstev je dolžan vrniti vsa prejeta donatorska ali sponzorska
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev naprej do dneva vračila, če:
-

se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke;

-

se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev predstavniku ali posredniku JHMB obljubil,
ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist;

-

so bila sredstva nenamensko porabljena;

-

prejemnik sredstev ni izpolnil pogodbenih obveznosti (v primeru sponzoriranja).

IX. DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani vlagatelji vprašanja v zvezi z razpisom pošljejo na pr@jhmb.si.

Javni holding Maribor, d. o. o
Mag. Andrej Rihter, direktor

Priloga:

-

Vloga za donatorska in sponzorska sredstva v letu 2022

