
POOBLASTILO ČLANA KONZORCIJA

Spodaj podpisani  pooblastitelja  
zakoniti zastopnik člana konzorcija

naziv in sedež člana konzorcija , 
ki je nosilec ECHE listine št.

POOBLAŠČAM

, 

  
da v našem imenu in za naš račun: 
  

- vloži skupno vlogo za dodelitev sredstev na 314. javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske 
študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2021 (v nadaljevanju: javni razpis) v okviru 
programa Erasmus+ pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu 
Republike Slovenije za dodelitev sredstev za študij ali prakso študentov v okviru konzorcija, 

- podpiše in realizira pogodbo in morebitne nadaljnje anekse k tej pogodbi, če bodo sredstva odobrena, 
- prejme dodeljena sredstva na svoj račun in jih izplača študentom, vpisanim na izobraževalni program 

pri pooblastitelju, ki odhajajo na Erasmus mobilnost študentov za prakso 2021 v okviru konzorcija za 
študij ali prakso in ki izpolnjujejo druge pogoje, določene z javnim razpisom, 

- vloži popolno končno poročilo v predpisani obliki z vsemi dokazili, kot jih določa javni razpis, in prejme 
končni poračun sredstev oziroma vrne preplačana sredstva, ki jih je prejel, skladno z zahtevami Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, 

- omogoča Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike 
Slovenije nadzor nad porabo sredstev po pogodbi. 

  
Pooblastilo velja do preklica.

, 
kraj datum

žig

lastnoročni podpis zakonitega zastopnika člana konzorcija

Sprejemam pooblastilo.

žig

lastnoročni podpis zakonitega zastopnika nosilca konzorcija

nosilca konzorcija   
naziv in sedež nosilca konzorcija

,   
zakoniti zastopnik nosilca konzorcija

ki ga zastopa

ime in priimek zakonitega zastopnika člana konzorcija

ime in priimek zakonitega zastopnika nosilca konzorcija


(ime in priimek)
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