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Kontaktni podatki 
VLOGA ZA PROJEKT 
 
Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije 
za delodajalce in zaposlene (Uradni list RS, št. 12/12)
1.  PODATKI O VLAGATELJU
Naslov vlagatelja
Naslov za obvestila (če je različen od sedeža)
  / 
SI56
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 (vključno s tekočim letom 2012).
 2. SEZNAM ODOBRENIH OZ. ZAPROŠENIH SREDSTEV PO PRAVILU »DE MINIMIS« 
Naziv projekta, za katerega ste dobili odobritev sofinanciranja
Organ, ki je odobril sredstva
Datum podpisa pogodbe
Višina odobrenih sredstev za obdobje treh let
      
Naziv projekta, za katerega ste kandidirali za sofinanciranje 
Organ, ki razpisuje sredstva
Datum objave razpisa / poziva
Višina zaprošenih sredstev za obdobje treh let
      
Na kratko utemeljite, zakaj se prijavljate na javni razpis ter predstavite projekt, za katerega boste potrebovali storitve izvajalcev VKO. V predstavitvi razložite, zakaj smatrate, da je projekt potreben. Navedite pričakovane cilje tega projekta (do 250 besed). 
 3. PODATKI O PROJEKTU
Na kratko utemeljite način oz. ukrepe, kako bo projekt prispeval k zagotavljanju načela enakih možnosti. Šteje se, da projekt prispeva k zagotavljanju enakih možnosti, če vključuje načine oz. aktivne ukrepe, ki preprečujejo vsakršno diskriminacijo na osnovi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti in vrste zaposlitve (do 250 besed).
3.1  Vključitve zaposlenih  v projekt:
Št. zaposlenih na dan oddaje vloge
Število zaposlenih, ki jih nameravate vključiti v aktivnosti
projekta
 
Delež zaposlenih, vključenih v aktivnosti projekta (v %)
Število zaposlenih, za katere se bo izdelal načrt osebnega in poklicnega razvoja
Delež
zaposlenih, za katere se bo izdelal načrt osebnega in poklicnega razvoja  (v %)
(a)
(b)
(b/a)*100
(c)
(c/a)*100
Skupaj 
             
Vključitev se opredeli za enega zaposlenega, ne glede na število njegovih vključitev v različne aktivnosti v okviru sklopov A, B ali C v celotnem obdobju izvajanja projekta. Na primer, zaposleni lahko sodeluje v dveh ali več  sofinanciranih aktivnostih oz. se udeleži dveh ali več usposabljanj v obdobju izvajanja projekta. Pri opredelitvi vključitev zaposlenih, se v tem primeru šteje samo ena vključitev. 
3.2  Aktivnosti, ki jih nameravate izvajati:
 
V vrstici je potrebno napovedati višino izdatkov, ki bodo nastali v letu 2012 in 2013. Izdatek je dejansko realiziran strošek, podprt z dokazili. Torej izdatek nastane, ko vlagatelj plača račun izvajalcu VKO za opravljene storitve. Pri tem je potrebno upoštevati, da se navedejo zneski brez DDV. Upoštevati se morajo tudi omejitve zneskov za sofinanciranje, ki so navedene v tabeli »Maksimalna višina upravičenih sredstev po aktivnostih« in omejitve zneskov ter druge omejitve, ki so navedene v pojasnilih k tabeli (priloga 1 razpisne dokumentacije). Vsako aktivnost izberite največ enkrat.
Minimalno predvideno število izvedenih  usposabljanj  v okviru Sklopa C - 1
Minimalno predvideno število udeležb oseb v okviru Sklopa C - 2 
Minimalno predvideno število izvedenih  skupinskih coaching-ov v okviru Sklopa B - 6
Minimalno predvideno število izvedenih  osebnih coaching-ov v okviru Sklopa B - 5
Izpolnite za aktivnosti, ki jih uveljavljate. Za posamezno aktivnost vpišite oziroma izberite ustrezno število.
Izberite šifro aktivnosti (Priloga 1 javnega razpisa)
Opis izbrane aktivnosti znotraj sklopov
 
(vsako aktivnost izberite največ enkrat)
Višino zaprošenih
sredstev za sofinan.posameznega sklopa (brez DDV v EUR)    
Na voljo za aktivnost (v EUR)
2012
2013
Skupaj zaprošena sredstva:
2012 
(v EUR)
2013 
(v EUR)
Delež sredstev po sklopih
Sklop A
Sklop B
Sklop C
Sklop A, B in C
Celoten zahtevek
4. IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA
da smo registrirani po veljavnem Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 56/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 in 100/11 - Skl. US) oz. opravljamo dejavnost kot samostojni podjetnik in smo vpisani v Poslovni register Slovenije  in nismo oseba javnega prava, to je javna agencija, javni sklad, javni zavod in javni gospodarski zavod ter druge osebe javnega prava, ki so neposredni ali posredni proračunski porabniki ter podjetja, ki poslujejo:
-         pod A  - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo (Standardna klasifikacija dejavnosti, veljavna od 1. 1. 2008 v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardnih klasifikacijah dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08));
-         podjetja, ki so v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 - uradno prečiščeno besedilo in 51/11);
-         podjetja, ki poslujejo kot sobodajalci in osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ter njihovi zaposleni;
 
da smo registrirani za opravljanje svoje dejavnosti v Republiki Sloveniji vsaj dve leti pred rokom za oddajo vlog na ta javni razpis;
 
da imamo ustrezno poslovno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolagamo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta;         
 
da z zaprošenimi sredstvi ne bomo presegli dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«;         
 
da nismo v stečajnem postopku, postopku prenehanja dejavnosti, postopku prisilne poravnave ali likvidacijskem postopku;         
 
da imamo poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z veljavno zakonodajo;         
 
da odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije  - KZ (Uradni list RS, št. 95/04-uradno prečiščeno besedilo) in v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije  - KZ-1(Uradni list RS, št. 55/08(66/08 popr.) in 39/09);
 
da za projekt, za katerega podajamo vlogo, nismo prejeli pomoči iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega financiranja);         
 
nismo kršili določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev;         
 
da smo pregledali vzorec pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije in se strinjamo z vsebino pogodbe;
         
da bomo izvedli aktivnosti v obsegu, kot smo navedli v vlogi za projekt;         
 
da za namen tega javnega razpisa dovoljujemo Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pridobitev potrebnih podatkov iz uradnih evidenc oz. jih bomo predložili sami;         
 
da so vse navedbe, ki smo jih podali v tej vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.         
Izjavljamo, da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji ter s podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Žig:
Žig sklada:
Pošiljatelj / vlagatelj
(Naziv in naslov) 
Prejemnik:
Javni sklad Republike Slovenije
 za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22 
1000 Ljubljana
Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije 
za delodajalce in zaposlene 
Ustrezno izpolnjeno spodnjo tabelo izrežite in prilepite na sprednjo stran zaprte ovojnice. Če izpolnjujete obrazec ročno, morate v polje "pošiljatelj/vlagatelj" vpisati naziv in naslov vlagatelja. Ko tabelo izrežete, lahko preostanek lista zavržete.
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