ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.

Zavarovalnica Triglav, d.d., razpisuje
1. RAZPIS ZA DODELITEV SPONZORSKIH SREDSTEV 2018

1.

PREDMET RAZPISA

V Zavarovalnici Triglav v skladu s Strategijo sponzorstev in donacij Zavarovalnice Triglav, d.d., s sponzorstvi
podpiramo razvoj organizacij ter drugih neprofitnih društev, zavodov, ki delujejo na področju športa,
kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov.
Ključna vodila, ki jih upoštevamo pri izboru sponzorskih projektov:
•

sponzorski odnos razumemo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemni napredek za sponzorja,
prejemnika in širšo družbo;

•

pri odločitvi za sponzorsko podporo sledimo namenu krepitve blagovne znamke Zavarovalnice
Triglav in podpori lokalnim okoljem, s čimer so povezana tudi kriteriji za izbor sponzorskih
aktivnosti;

•

s sponzoriranjem omogočamo učinkovitejše izvajanje primarnih vsebin sponzorirancev in
spodbujamo nadgrajevanje sponzoriranih projektov z dopolnilnimi (sekundarnimi) vsebinami, ki
so usmerjene k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju;

•

s sponzorstvi spodbujamo projekte, ki v svoje programe vključujejo sekundarne vsebine, povezane
s športom, kulturo, zdravstvom, izobraževanjem, okoljevarstvom in drugimi potrebami okolja.

Predmet razpisov za dodelitev sponzorskih sredstev je financiranje projektov in aktivnosti na področju
športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov.

2.

SPLOŠNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi,
organizacije, zavodi in druge podobne pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva,
izobraževanja in trajnostnih projektov.
Posamezni vlagatelj lahko vloži največ eno prijavo v okviru posameznega razpisa.
Vlagatelj ne more:
- hkrati vložiti prijave na razpisu za sponzorska in donatorska sredstva, če ta dva razpisa potekata sočasno;
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- prijaviti na razpis projekta oziroma vsebine, ki je že bila financirana s strani Zavarovalnice Triglav ali je bil
že izbran na predhodnih razpisih.
Vlagatelji lahko prijavijo svoje projekte na razpis samo preko elektronske sponzorske vloge, ki je na
spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., na naslovu
»http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva«.
Predmet obravnave bodo samo pravilno izpolnjene vloge, ki bodo oddane do roka, določenega za oddajo.
Vlagatelji lahko oddajo vloge za projekte in aktivnosti, ki se začnejo po 15. februarju 2018.
3.

ODDAJA VLOGE OZ. PRIJAVE

Elektronski obrazec za oddajo vloge oz. prijave je objavljen na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d.,
»http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva«, kjer so objavljena tudi navodila za
izpolnjevanje sponzorske vloge.
Razpis bo od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiv na spletni strani Zavarovalnice Triglav:
»http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva«.
V vlogi morajo biti opisana ponudba in aktivnosti čim celoviteje.
4. PORABA DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva za izbrane sponzorske projekte in aktivnosti na razpisih v letu 2018 morajo biti
porabljena za namen in v časovnem okviru skladno s potrjenim projektom ali aktivnostjo.
5.

ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na
spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., na naslovu:

http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva, in sicer najpozneje do vključno 26.
januarja 2018 do 16. ure.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da
velja kot formalno popolna:
▪

pravilno izpolnjen elektronski obrazec za oddajo vloge oz. prijave,

▪

morebitna priložena dokazila in druge priloge k vlogi,

▪

poslana mora biti v roku, določenem v razpisu.
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6. IZBOR VLOG
1.

Obravnava prejetih sponzorskih vlog ne bo javna in se bo začela po zaključku razpisa.

Ob pregledu sponzorskih vlog strokovna komisija ugotavlja formalnopravno ustreznost vlog.
Komisija ne bo obravnavala vlog, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v tem razpisu.
2.

Kriteriji oziroma merila, ki jih bo komisija uporabila pri izboru, so:

•

usklajenost z identiteto blagovne znamke in strategijo sponzorstev in donacij Zavarovalnice Triglav,
d.d.,

•

doseg dogodka,

•

primernost in možnost sodelovanja,

•

medijska pojavnost in oglaševanje projekta ali dogodka,

•

geografska umeščenost in odmevnost projekta ali dogodka,

•

dodatne dejavnosti vlagatelja (ugodnosti za zaposlene).

3. Na podlagi vseh ocenjenih prijav/vlog se bo strokovna komisija Zavarovalnice Triglav, d.d., odločila,
katerim sponzorirancem se dodelijo sredstva ter višino sredstev.
4.

Zavarovalnica

Triglav,

d.d.,

bo

po

zaključku

razpisa

na

spletni

strani

»http://www.triglav.eu/sl/druzbena_odgovornost/sponzorstva«, objavila seznam izbranih prejemnikov
sponzorskih sredstev.
Izbrane prejemnike sponzorskih sredstev bo Zavarovalnica Triglav, d.d., obvestila in jih povabila k sklenitvi
sponzorske pogodbe.
Vlagatelji, ki ne bodo izbrani na razpisu, bodo obveščeni po elektronski pošti.
7.

SPLOŠNA DOLOČILA

Zavarovalnica Triglav, d.d., si pridržuje pravico, da zaradi svojih poslovnih interesov, predvsem pa zaradi
možnosti poznejših revizij izbire prijaviteljev, v svojem arhivu shrani ponudbe izbranih in neizbranih
prijaviteljev tudi po zaključku izbire in po izteku razpisa za najmanj tri leta. Zavarovalnica Triglav, d.d., ni
dolžna podati obrazložitve o izboru. Na odločitev komisije se ni mogoče pritožiti oziroma je ni mogoče
izpodbijati.
Sponzoriranec je skladno s pogodbenimi določili zavezan k spoštovanju konkurenčne klavzule, ki zavezuje
sponzoriranca, da v času trajanja sponzorske pogodbe ne bo sklepal kakršnih koli promocijskih pogodb z
drugimi zavarovalnicami niti dejansko oglaševal drugih zavarovalnic ali njihovih storitev brez izrecnega,
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pisnega soglasja Zavarovalnice Triglav, d.d.. Sponzoriranec je dolžan obvestiti Zavarovalnico Triglav, d.d.,
o dogovorih ali sodelovanju z drugimi zavarovalnicami pred sklenitvijo sponzorske pogodbe za odobren
projekt ali dogodek.
Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi prispelih vlog ni dolžna skleniti pogodbe s katerim koli vlagateljem
ter lahko brez kakršne koli odškodninske odgovornosti v katerikoli fazi postopka prekine postopek ali izloči
posameznega vlagatelja iz nadaljnjega postopka izbora zaradi razlogov, kot so npr. ravnanja, ki bi
prizadela ugled sponzorja ali škodovala njegovim poslovnim interesom, ali če bi sponzoriranec s svojim
neprimernim vedenjem oz. ravnanjem vzbudil v javnosti negativne odzive.
Zavarovalnica Triglav, d.d., si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja posameznega vlagatelja pozove k
vsebinskim obrazložitvam oziroma po potrebi dopolnitvi vloge.
Vsi prijavitelj so seznanjeni, da bodo v primeru izbire na razpisu in sklenitve pogodbe javno razkriti podatki
o sklenjeni pogodbi, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za informacije javnega značaja.
8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Vse dodatne informacije oziroma vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete po e-pošti:
sponzorstva@triglav.si, in sicer najpozneje do 26. januarja 2018 do 12. ure.

Ljubljana, 9. 1. 2018
Zavarovalnica Triglav, d.d.
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