JR-MMZ 2022-4

IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
PRIJAVNICA
na 2.3. točko javnega razpisa Mestne občine Maribor za sofinanciranje programa
»Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2022
- Izvedba počitniških izobraževalnih taborov, šol in delavnic

1. Prijavitelj na javni razpis - izvajalec programa (naziv prijavitelja, naslov):
_______________________________________________________________________________________________________
2. Naziv programa: ________________________________________________________________________________________
3. Področje izobraževalne dejavnosti: ________________________________________________________________________
4. Predvideni udeleženci programa (vpisati število):
vsi udeleženci:
udeleženci – občani Mestne občine Maribor:

osnovnošolci ________,
osnovnošolci ________,

srednješolci ________;
srednješolci ________.

5. Program (priložiti) - obvezne vsebine: kratek opis vsebine in ciljev programa, predvidene aktivnosti udeležencev, časovni načrt
aktivnosti, število in seznam mentorjev – neposrednih izvajalcev programa z navedbo usposobljenosti.
6. Predviden čas izvajanja: datum od ____________ do ___________, št. aktivnih dni _______, št. aktivnih ur / dan _______.
7. Kraj izvajanja programa (kraj in naslov): _____________________________________________________________________
8. Bivanje udeležencev v času izvajanja programa (označiti ustrezno):

doma

/

9. Finančni predračun stroškov
Vrsta predvidenih stroškov
1. stroški neposrednih izvajalcev programa (specificirati po vrstah stroškov)
2. materialni stroški organizacije in izvedbe programa (specificirati po vrstah stroškov)
3. najem prostora in opreme za izvajanje programa
4. stroški prehrane in bivanja udeležencev (v kolikor je bivanje izven doma)
5. stroški evalvacije programa (izdelava končnega izdelka z rezultati – razstava,

izven doma v organizaciji vlagatelja
Predvidena višina stroškov (v EUR)

predstavitev, publikacije…– specificirati)

6. drugi stroški (specificirati)
Skupaj stroški
Vrsta predvidenih virov financiranja
1. lastna sredstva
2. državni proračun (MIZŠ,…specificirati)
3. prispevek udeležencev / kotizacija (specificirati po vrstah vključenih stroškov)
4. proračun Mestne občine Maribor po tem razpisu
5. proračun Mestne občine Maribor – drugo (specificirati na izjavi)
6. proračuni drugih občin
7. drugo (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 prijavljenega programa s podatki o načinu, datumu in kraju javne objave;
(2) program kot je navedeno v 5. točki prijavnice;
(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

