JR-MMZ 2022-3

IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
PRIJAVNICA
na 2.2. točko javnega razpisa Mestne občine Maribor za sofinanciranje programa
»Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2022
– Udeležba mladih na občinskih, območnih, državnih ali mednarodnih tekmovanjih v znanju

1. Prijavitelj na javni razpis (naziv prijavitelja, naslov):
_______________________________________________________________________________________________________
2. Organizator - izvajalec tekmovanja (naziv organizatorja – izvajalca – npr. Zavod RS za šolstvo, Slovensko društvo za…):
_______________________________________________________________________________________________________
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 (za tekmovalce s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor)
Vrsta predvidenih stroškov

Predvidena višina stroškov (v EUR)
(za tekmovalce iz MOM)

1. kotizacija (specificirati po stroških / navesti stroške, vključene v kotizacijo)
2. potni stroški tekmovalcev (če niso zajeti v kotizaciji)
3. stroški bivanja tekmovalcev (če niso zajeti v kotizaciji)
4. drugi stroški (specificirati)
Skupaj stroški
Vrsta predvidenih virov financiranja
1. lastna sredstva
2. državni proračun (MIZŠ,…specificirati)
3. proračun Mestne občine Maribor po tem razpisu
4. proračun Mestne občine Maribor – drugo (specificirati na obrazcu izjav)
5. proračuni drugih občin
6. drugo (specificirati)
Skupaj viri

Predvidena višina sredstev (v EUR)
(za tekmovalce iz MOM)
(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)
(2)
(3)
(4)

razpis tekmovanja;
dokazilo o uvrstitvi na tekmovanje ali kopija prijavnice na tekmovanje ali podobna ustrezna dokazila;
izpolnjen obrazec izjav;
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

