JR-MMZ 2022-2

IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
PRIJAVNICA
na 2.1. točko javnega razpisa Mestne občine Maribor za sofinanciranje programa
»Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2022
– Izvedba občinskih, območnih, državnih ali mednarodnih tekmovanj v znanju za mlade

1. Prijavitelj na javni razpis - izvajalec tekmovanja (naziv prijavitelja, naslov):
_______________________________________________________________________________________________________
2. Organizator tekmovanja (naziv organizatorja – npr. Zavod RS za šolstvo, Slovensko društvo za…):
_______________________________________________________________________________________________________
(izpolniti, če sta osnovni organizator ter prijavitelj - izvajalec tekmovanja različni instituciji, sicer vpisati »ISTI«)

3. Naziv tekmovanja: ______________________________________________________________________________________
4. Področje tekmovanja (primer - kemija): ______________________________________________________________________
5. Nivo tekmovanja (označiti ustrezno):

- občinsko
- osnovne šole

- območno (regijsko)
- srednje šole

- državno

- mednarodno

6. Predvideno število tekmovalcev: vsi tekmovalci _____________; tekmovalci iz Mestne občine Maribor __________________
7. Predviden termin izvajanja tekmovanja: ____________________________________________________________________
8. Predviden kraj tekmovanja (naziv ustanove in naslov): __________________________________________________________
9. Finančni predračun upravičenih stroškov
Vrsta predvidenih stroškov
1. stroški priprave in objave razpisa
2. administrativni stroški priprave gradiv za tekmovanje
3. stroški objave rezultatov, priznanj in diplom
4. stroški ocenjevanja
5. drugi stroški (specificirati)
Skupaj stroški

Predvidena višina stroškov (v EUR)

Vrsta predvidenih virov financiranja
1. lastna sredstva
2. državni proračun (MIZŠ,…specificirati)
3. prispevek udeležencev - kotizacija (navesti, za katere vrste stroškov)
4. proračun Mestne občine Maribor po tem razpisu
5. proračun Mestne občine Maribor - drugo (specificirati na obrazcu izjav)
6. proračuni drugih občin
7. drugi viri (specificirati)
Skupaj viri

Predvidena višina sredstev (v EUR)
(obvezno vpisati znesek)

(obvezno vpisati pričakovan znesek sofinanciranja)

10. Matična številka:_________________________________; Davčna številka:_____________________________________;
Št. transakcijskega računa:________________________________, odprt pri_____________________________________.
11. Odgovorna oz. kontaktna oseba za izvedbo programa: _______________________________________________________,
telefon _______________, mobitel ________________, e-naslov _________________________________________________.
12. Obvezne priloge k vlogi so:

(1) razpis in pravila prijavljenega tekmovanja s podatki o načinu, datumu in kraju javne objave;
(2) v primeru izbora izvajalca tekmovanja dokazilo o izboru (npr. izbor MIZŠ);
(3) izpisek iz sodnega registra oz. izpisek AJPES iz Poslovnega registra Slovenije ali drugo dokazilo o registraciji vlagatelja (potrdilo
upravne enote o registraciji);
(4) kopija ustanovitvenega akta oz. temeljnega akta vlagatelja;
(5) za društva dodatno: dokazilo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu in dokazilo o izkušnjah pri izvajanju programov za
vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih (najmanj za pretekla tri leta) – izpolniti dokument oz. razpisni obrazec »Seznam programov
(JR MMZ 2021-8)«;
(6) mariborskim javnim osnovnim, srednjim šolam in domovom za učence in dijake dokazila pod točko 3 ni potrebno prilagati, dokazila pod
točko 4 pa ni potrebno prilagati, če ga je možno pridobiti iz javno dostopne evidence AJPES;
(7) izpolnjen obrazec izjav;
(8) v kolikor je tekmovanje že izvedeno oz. zaključeno do prijave na javni razpis, je vlogi potrebno priložiti dokazila o plačilu oz. stroških
(fotokopije računov, izpiski…).

Datum _______________

Žig

Ime in priimek ________________________
ter podpis odgovorne osebe

