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   Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
VLOGA
Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih JR Piloti 2020
1. PODATKI O PROJEKTNEM PARTNERSTVU
Podatki o skupni vrednosti projekta in nazivih partnerjev se izpolnijo samodejno s podatki, ki jih boste navedli v nadaljevanju.
Skupna vrednost projekta:
VLAGATELJ - PARTNER I
Sedež partnerja
Naslov za obvestila (če se razlikuje od sedeža)
Kohezijska regija:
Kontaktni podatki 
Vloga v partnerstvu 
SEZNAM ODOBRENIH IN/ALI ZAPROŠENIH SREDSTEV PO PRAVILU »DE MINIMIS«
V spodnji tabeli navedite vsa javna sredstva, ki so vam bila dodeljena oz. odobrena po pravilu »de minimis« oz. javna sredstva, za katera ste kandidirali po pravilu »de minimis« v obdobju treh proračunskih let (2018, 2019 in 2020).
Naziv projekta, za katerega ste dobili odobritev
Organ, ki je odobril sredstva
Datum podpisa pogodbe
Višina odobrenih sredstev za obdobje treh proračunskih let
Naziv projekta, za katerega ste kandidirali za sofinanciranje
Organ, ki razpisuje sredstva
Datum objave razpisa
Višina zaprošenih sredstev za obdobje treh proračunskih let
Naziv podjetja, ki sodi v enotno podjetje
Matična številka
Vnesite podatke o treh zaposlenih osebah, starih 45 let ali več:
ime in priimek
EMŠO
zaposleni 1
zaposleni 2
zaposleni 3
PARTNER II
Sedež partnerja
Naslov za obvestila (če se razlikuje od sedeža)
Kohezijska regija:
Kontaktni podatki 
Vloga v partnerstvu 
SEZNAM ODOBRENIH IN/ALI ZAPROŠENIH SREDSTEV PO PRAVILU »DE MINIMIS«
V spodnji tabeli navedite vsa javna sredstva, ki so vam bila dodeljena oz. odobrena po pravilu »de minimis« oz. javna sredstva, za katera ste kandidirali po pravilu »de minimis« v obdobju treh proračunskih let.
Naziv projekta, za katerega ste dobili odobritev
Organ, ki je odobril sredstva
Datum podpisa pogodbe
Višina odobrenih sredstev za obdobje treh proračunskih let
Naziv projekta, za katerega ste kandidirali za sofinanciranje
Organ, ki razpisuje sredstva
Datum objave razpisa
Višina zaprošenih sredstev za obdobje treh proračunskih let
Naziv podjetja, ki sodi v enotno podjetje
Matična številka
Vnesite podatke o treh zaposlenih osebah, starih 45 let ali več:
ime in priimek
EMŠO
zaposleni 1
zaposleni 2
zaposleni 3
PARTNER III
Sedež partnerja
Naslov za obvestila (če se razlikuje od sedeža)
Kohezijska regija:
Kontaktni podatki 
Vloga v partnerstvu 
SEZNAM ODOBRENIH IN/ALI ZAPROŠENIH SREDSTEV PO PRAVILU »DE MINIMIS«
V spodnji tabeli navedite vsa javna sredstva, ki so vam bila dodeljena oz. odobrena po pravilu »de minimis« oz. javna sredstva, za katera ste kandidirali po pravilu »de minimis« v obdobju treh proračunskih let.
Naziv projekta, za katerega ste dobili odobritev
Organ, ki je odobril sredstva
Datum podpisa pogodbe
Višina odobrenih sredstev za obdobje treh proračunskih let
Naziv projekta, za katerega ste kandidirali za sofinanciranje
Organ, ki razpisuje sredstva
Datum objave razpisa
Višina zaprošenih sredstev za obdobje treh proračunskih let
Naziv podjetja, ki sodi v enotno podjetje
Matična številka
Vnesite podatke o treh zaposlenih osebah, starih 45 let ali več:
ime in priimek
EMŠO
zaposleni 1
zaposleni 2
zaposleni 3
2. PROJEKTNI NAČRT
Vlagatelj pripravi projektni načrt izpeljave celotnega projekta.
Opombe:
- vlagatelj mora upoštevati navodila/izhodišča, navedena v 9. poglavju Merila za izbor projektov, v JR Piloti 2020,
- upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je najmanj 3 mesece od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju ter se mora zaključiti najpozneje do 31. 12. 2021,
- priporočamo, da vsebino, ki jo boste vpisali pri vsakem podmerilu prilagodite dolžini od min. 2.000 znakov s presledki do max. 4.000 znakov s presledki.
Finančni načrt projekta (podmerilo 3.4):
2021  
2022
Skupaj
Partner
Plače
Pavšalni stroški
Plače
Pavšalni stroški
po partnerju:
Vlagatelj - partner I
Partner II
Partner III
Skupaj po postavki:
3. IZJAVA
V zvezi z razpisno dokumentacijo javnega razpisa za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih partnerji s podpisom in žigom pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1.    se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v javnem razpisu Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih (v nadaljevanju JR Piloti 2020) v okviru projekta "Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile";
2.    smo se ob pripravi vloge seznanili z vsebino vse razpoložljive razpisne dokumentacije in smo pregledali vzorec pogodbe o sofinanciranju, ki je del JR Piloti 2020 in se strinjamo z njeno vsebino;
3.    vse kopije dokumentov, ki so priloženi vlogi, ustrezajo originalom, navedeni podatki v vlogi in prilogah pa resnični in verodostojni; 
4.    oba krovna partnerja sta registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09  - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13  - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 - ZPosS) in sta imela na zadnji dan v mesecu pred datumom objave tega javnega razpisa, na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi (sklenjene v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih Ur.l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) zaposlena vsaj 10 oseb ter od tega vsaj 3 osebe, stare 45 let in več;
5.    v primeru, da nastopamo partnerstvo tudi s tretjim, svetovalnim partnerjem, je le-ta pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in je imela na zadnji dan v mesecu pred datumom objave tega javnega razpisa, na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi (sklenjene v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih Ur.l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) zaposlene vsaj 2 osebi;
6.    vsi projektni partnerji smo registrirani za opravljanje svoje dejavnosti v Republiki Sloveniji vsaj 12 mesecev pred datumom objave tega javnega razpisa; 
7.    nismo v postopku prisilne poravnave, postopku poenostavljene prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v kateremkoli likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja samostojne dejavnosti na dan objave JR Piloti 2020;
8.    z zaprošenimi sredstvi ne bomo presegli dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« v obdobju treh proračunskih let;
9.    nam po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT, 43/19 in 16/20, v nadaljevanju ZPDZC-1) ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena do dneva objave JR Piloti 2020;
10.  imamo na predzadnji delovni dan v mesecu pred mesecem oddaje vloge na javni razpis poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;
11.  izpolnjujemo pogoje pri dodeljevanju sredstev po pravilu "de minimis" kot so definirani v deseti alineji tretjega odstavka 5. točke JR Piloti 2020; 
12.  za sofinancirane aktivnosti nismo pridobili oziroma nismo v postopku pridobivanja pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU;
13.  imamo sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta;
14.  za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, nismo pridobili sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno z »de minimis« pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja);
15.  bomo spremljali in skladu zagotavljali podatke o doseganju ciljev in kazalnikov, v skladu z razčlenitvijo podano s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU;
16.  bomo izvajali aktivnosti projekta skladno z oddano in potrjeno vlogo (prijavnico) oz. sklad obvestili takoj ob nastanku o odstopanjih od potrjenega projekta;
17.  za namen JR Piloti 2020 dovoljujemo skladu pridobitev potrebnih podatkov iz uradnih evidenc;
18.  smo seznanjeni, da je sklad dolžan prijaviti vlagatelja pristojni instituciji, če je vlagatelj v vlogi podal napačne podatke oziroma krivo navedel podatke z namenom goljufije oziroma protizakonite pridobitve sredstev;
19.  se na javni razpis prijavljamo kot projektni partner največ enkrat in nastopamo le v enem projektnem partnerstvu v okviru JR Piloti 2020;
20.  smo seznanjeni, da je za sofinanciranje izključena proizvodnja predhodno že razvitih izdelkov ter uvajanje že razvitih in vpeljanih ukrepov;
21.  so vse navedbe, ki smo jih podali v tej vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju na dan oddaje vloge na JR Piloti 2020;
22.  partner II oziroma partner III pooblašča vlagatelja (partner I) za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta v imenu partnerstva;
23.  se zavedamo, da lahko partnerstvo vsakega partnerja terja zaradi škode nastale zaradi navedbe neresničnih podatkov povezanih z razpisnimi pogoji; 
24.  bo naše podjetje/organizacija v primeru potrditve projekta aktivno sodelovalo pri izvedbi projekta;
25.  se zavedamo, da smo kot partner soodgovorni za izvedbo projekta in jo bomo izvajali v skladu s predpisi ter napotki vlagatelja;
26.  smo bili obveščeni, da se mora vlagatelj redno posvetovati s partnerji v projektu ter jih celovito seznanjati z napredovanjem projekta;
27.  bo vlagatelj koordiniral oziroma organiziral s pomočjo drugih partnerjev izvajanje projekta ter poročal v imenu vseh partnerjev;
28.  se bomo v partnerskem sporazumu, ki ga bomo oddali v roku 15 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s partnerji dogovorili o pravicah in obveznostih;
29.  se vsi partnerji obvezujemo, da bomo spoštovali načela prakse dobrega partnerstva;
30.  projekt obravnava potrebe ustreznih ciljnih skupin tj. starejših zaposlenih in delodajalcev;
31.  projekt prispeva k doseganju specifičnega cilja 8.3.1 »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«;
32.  bomo vsi partnerji aktivnosti projekta izvajali v skladu s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakost moških in žensk.
Partner I - Vlagatelj
Partner II
Partner III
Kraj, datum:
Zakoniti zastopnik:
Podpis zak. zastopnika:
Žig:
OPREMA OVOJNICE
Obrazec izrežite in prilepite na sprednjo stran zaprte ovojnice.
Prejemnik:
 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
 
Dunajska cesta 20
 
SI - 1000     Ljubljana
Pošiljatelj/vlagatelj:
NE ODPIRAJ!
Vloga na JR Piloti 2020
Ustrezno označite:
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