
Vzorec (ZzS za posredovanje na sklad se pripravi in natisne izključno iz portala ISS)
Priloga št. 5.1: Zahtevek za sofinanciranje (ZzS)

Javni razpis JR 2021

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju št.:
vam izstavljamo Zahtevek za sofinanciranje št.:
v skupni vrednosti:

Kohezijska regija:
Naziv podjetja:

Matična številka: ID št. za DDV:
Naslov: Številka TRR:
Poštna št. in kraj: Banka:

Šifra 
stroška

Št. ur izobraževanja
Prijavljen znesek v EUR             (brez 

DDV)

8.2.2 0 0

0

Poročilo pripravil/a: Odgovorna oseba podjetja:
Datum: 

ŽIG

Obdobje poročanja od:

Zahtevek za plačilo stroškov usposabljanja (sklop B)

IZJAVA 3:
Izjavljamo, da zunanji izvajalec (ci) po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe:
- ni povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali 
- zakoniti zastopnik upravičenca, član organa upravljanja ali nadzora ali njegov družinski član:       
     * ni udeležen kot zakoniti zastopnik, član organa upravljanja ali nadzora zunanjega izvajalca ali
     * ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah,
        upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.

Vrsta stroška

Standardni strošek na enoto (SSE B)

IZJAVA 1:
Izjavljamo, da projekt poteka v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Stroški, ki so vključeni v zahtevek, se nanašajo na pogodbo ter za njih doslej nismo 
prejeli sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Stroški so ustrezno evidentirani v poslovnih knjigah. Podatki v zahtevku so pravilni.
Potrjujemo, da smo seznanjeni z dejstvom, da je napačna navedba podatkov v zahtevku podlaga za odstop od pogodbe oziroma vračilo že prejetih 
sredstev ter da je napačna navedba podatkov v zahtevku kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije in bo v skladu s kazenskim pravom 
Republike Slovenije preganjana.

IZJAVA 2:
Izjavljamo, da istih stroškov in izdatkov, ki jih uveljavljamo na Zahtevku za sofinanciranje, katerega priloga je ta izjava, nismo in ne bomo uveljavljali v 
okviru drugih programov Skupnosti ali nacionalnih programov ter iz drugih programskih obdobij.


