
VLOGA (Prijavnica)

Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi
njihovih kompetenc 2021

Vrednost vloge:  19,500.00 EUR

1. PODATKI O VLAGATELJU

Sedež vlagatelja

Kontaktni podatki

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Polni naziv vlagatelja

JŠRIPS RS

Kratki naziv vlagatelja

Javni sklad

Pravno organizacijska oblika vlagatelja

Irena Kuntarič Hribar

Zakoniti zastopniki

SI56011006000063752

Številka TRR

1198459000

Matična številka vlagatelja Davčna številka vlagatelja

BANKA SLOVENIJE

Banka vlagatelja

O 84.120

Šifra glavne dej. SKD (npr. C 18.130)

03.09.1997

Datum prve registracije

NE

Banka ima sedež v tujini

014345878

Telefonska številka vlagatelja

Dunajska cesta

Naslov

020

Hišna št.

1000

Poštna št.

Ljubljana

Kraj

Ljubljana

Občina

Testna Oseba

Ime in priimek kontaktne osebe (ki bo obenem tudi skrbnik pogodbe)

sklad@sklad.si

Elektronski naslov

014345878

Telefonska številka

urska
Vzorec e-vloge

urska
Vzorec tekst



2. ENOTNA PODJETJA 

Naziv podjetja, ki sodi v enotno podjetje Matična številka

3. PODATKI O VLOGI

3.1. Podatki o zaposlenih v podjetju vlagatelja

Število vseh zaposlenih v podjetju vlagatelja na dan objave JR ASI 2021, število starejših zaposlenih in število starejših žensk, ki jih bo vlagatelj 
vključil v aktivnosti sklopa B.

Število vseh zaposlenih v
podjetju vlagatelja na dan

objave JR ASI 2021

Število starejših zaposlenih,
ki jih bo vlagatelj vključil v

sklop B

Delež starejših
zaposlenih, vključenih v

sklop B

Število starejših žensk,
ki jih bo vlagatelj
vključil v sklop B

Delež zaposlenih
starejših žensk,

vključenih v sklop B

100 10 10.00% 5 50.00%

Velikost podjetja: Srednje podjetje

Navedite ime in priimek treh zaposlenih, ki so na dan objave JR ASI 2021 stari 50 let ali več in jih boste vključili v sklop B.

Ime in priimek zaposlenega starejšega od 50 let EMŠO Datum rojstva

Testna Oseba A 0101970505123 01.01.1970

Testna Oseba B 0202963500456 02.02.1963

Testna Oseba C 0808966505789 08.08.1966



3.2. Sredstva sklopa A in sklopa B

Sklop A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

Število zaposlenih v podjetju na dan objave JR ASI 2021 Znesek za svetovalni dan Število svetovalnih dni Skupni znesek

100 500,00 EUR 3 1,500.00 EUR

Sklop B: Sofinanciranje razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih

Predvideno število vključenih Znesek na uro usposabljanja Število ur usposabljanja na zaposlenega Skupni znesek

10 30 60 18,000.00 EUR

 

3.3. Zaprošena sredstva

Zaprošena sredstva po sklopih Vrednost

Sklop A 1,500.00 EUR

Sklop B 18,000.00 EUR

Skupni znesek 19,500.00 EUR



4. Izjava vlagatelja

Z oddajo vloge pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. smo v celoti seznanjeni z vsebino tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se strinjamo in sprejemamo
vse  pogoje,  navedene  v  javnem  razpisu  in  razpisni  dokumentaciji  ter  soglašamo  z  vzorcem  pogodbe  o
sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije;

2. so vsi podani podatki v vlogi resnični in odražajo dejansko stanje;

3. so vsi starejši zaposleni, ki smo jih v vlogi predvideli za vključitev v sklop B: 

 na dan objave JR ASI 2021 stari 50 let ali več,
 seznanjeni s projektom, na katerega vlagatelj kandidira in
 se strinjajo z vključitvijo v usposabljanja v okviru JR ASI 2021;

4. da  smo  posredovane  osebne  podatke  svojih  zaposlenih,  navedenih  v  vlogi,  pridobili  na  zakoniti   pravni
podlagi;

5. imamo sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta;

6. bomo  izvajali  aktivnosti  projekta  skladno  z  oddano  in  potrjeno  vlogo  oz.  bomo  sklad  obvestili  takoj  ob
nastanku odstopanj od potrjenega projekta;

7. dovoljujemo skladu, da  za  potrebe preverjanja izpolnjevanja  splošnih  pogojev  po JR ASI  2021,  iz  uradnih
evidenc pridobi potrebne podatke; 

8. se strinjamo z vsemi procesi, definiranimi v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji ter zbiranjem in obdelavo
podatkov, povezanih z izvajanjem tega razpisa;

9. se strinjamo z izvajanjem nadzora s strani pooblaščenih oseb v zvezi z izvajanjem projekta in se zavedamo, da
se lahko nadzor odvija tudi v prostorih podjetja;

10. se zavedamo, da je vsako navajanje neresničnih podatkov v predloženi vlogi po zakonodaji Republike Slovenije
kaznivo dejanje in da je sklad dolžan prijaviti takšno ravnanje pristojni instituciji;

11. z zaprošenimi sredstvi ne bomo presegli dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« v
obdobju treh poslovnih let;

12. za iste upravičene stroške, ki so predmet tega javnega razpisa in predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«,
nismo in ne bomo prejeli  sredstev,  ki  bi  predstavljala  državno pomoč, in hkrati, da skupaj z  morebitnimi
prejetimi sredstvi iz drugih javnih virov, ki bi predstavljala državno pomoč, v času prejemanja sredstev na
podlagi predmetnega javnega razpisa, ne bo presežena najvišja dovoljena intenzivnost, določena z Uredbo
Komisije (EU) št. 651/2014 v zvezi z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s
podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7.7.2020, str.3).


