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VLOGA ZA PROJEKT 
 
Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije 
za delodajalce in zaposlene 2013 (Uradni list RS, št. 30/2013)
1.  PODATKI O VLAGATELJU
Sedež vlagatelja
Naslov za obvestila (če se razlikuje 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 2013).
 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 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
      
3 SEZNAM DODELJENIH SREDSTEV V OKVIRU JAVNIH RAZPISOV OZ. JAVNIH POVABIL JAVNEGA SKLADA RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE 
 
V spodnji tabeli navedite vsa javna sredstva, ki so vam bila dodeljena v okviru naslednjih javnih razpisov oz. povabil: 
 
- KOC 2010-2013 - Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010-2013 (Uradni list RS, št. 64/2010);
- KOC 2012-2015 - Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2012-2015 (Uradni list RS, št. 57/12);
- IUZ 2008-2010 - Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008-2010 (Uradni list RS št. 80/08);
- UIZ 2011 - Javno povabilo za zbiranje ponudb za izvedbo projektov v okviru Programa "Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011";
- UIZ 2011-2012 - Javno povabilo za izvedbo projektov "Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012";
- 3. UIZ 2011 - 3. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa "Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011".
 Naziv javnega razpisa oz. povabila, v okviru katerega so vam bila dodeljena sredstva
Datum sklepa o izboru
Datum podpisa pogodbe
Višina dodeljenih sredstev
      
 4. PODATKI O PROJEKTU
4.1 Utemeljitev ciljev oz. pričakovanih rezultatov projekta
 
Na kratko predstavite vaše podjetje ter izpostavite najpomembnejše oddelke in delovna mesta oz. profile zaposlenih v vašem podjetju. Utemeljite, zakaj se prijavljate na javni razpis ter pojasnite, zakaj je projekt za vaše podjetje potreben. Navedite konkretne cilje oz. pričakovane rezultate vašega projekta ter jih utemeljite. Pojasnite, kako boste z vašim projektom dosegli cilje javnega razpisa (največ 400 besed).
4.2 Aktivnosti v okviru projekta VKO
Navedite predvidene aktivnosti, ki jih boste izvajali v okviru prijavljenega projekta in obrazložite svojo izbiro.
 Naziv aktivnosti
Obrazložitev izbire
Okviren termin od
Okviren termin do
      
4.3 Opis izvedbe projekta
Na kratko utemeljite način izvedbe projekta. Opišite, kako boste z izbranimi aktivnostmi projekta, ki ste jih navedli v točki 4.2 Vloge za projekt, dosegli cilje oz. pričakovane rezultate vašega projekta, ki ste jih navedli v točki 4.1 (največ 400 besed).
4.4 Podatki o ključnem kadru
V spodnji tabeli navedite zahtevane podatke o ključnih kadrih v vašem podjetju. Ključni kadri so zaposleni v podjetju, odgovorni za izvajanje nalog, povezanih z razvojem kadrov. To so lahko menedžerji, linijski vodje, kadrovski strokovnjaki ter drugi zaposleni (npr.: mentorji).
 
Zap.  številka
Delovno mesto v podjetju
Delovne naloge na področju razvoja kadrov v podjetju
          
4.5 Vključitev ključnega kadra v aktivnosti VKO
Pojasnite, kako se bo ključni kader vključil v projekt ter kakšni so pričakovani rezultati njihove vključitve (največ 400 besed).
4.6 Izvedena usposabljanja s področja predmeta javnega razpisa
Navedite največ pet usposabljanj, ki so se jih udeležili vaši zaposleni v zadnjem letu pred objavo javnega razpisa. Navedite samo usposabljanja, katerih teme se nanašajo na predmet tega javnega razpisa in niso bila financirana oz. sofinancirana iz javnih sredstev. V tabeli ne navajajte internih ali brezplačnih usposabljanj. 
Naziv usposabljanja
Datum usposab. od
Datum usposab. do
Izvajalec
Številka računa
             
4.7 Načrtovanje razvoja kadrov pri vlagatelju
Navedite osebe, katerim ste v zadnjih dveh letih pred objavo javnega razpisa omogočili praktično izobraževanje z delom  oz. ste jim podelili kadrovsko štipendijo ali ste jih zaposlili kot pripravnika. Navedite največ 3 osebe.
Ime in priimek osebe
Datum napotnice oz. pogodbe o  obveznem praktičnem delu/pogodbe o kadrovskem štipendiranju/pogodbe o zaposlitvi pripravnika
Obdobje opravljanja aktivosti od
Obdobje opravljanja aktivosti do
                   
4.8 Število zaposlenih oseb
V tabelo vpišite povprečno število zaposlenih, izračunano na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju. Podatke lahko prepišete iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 oz. za zadnji dve poslovni leti. 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2011
Sprememba v %
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2012
4.9  Vključitve zaposlenih v projekt VKO
Opredelite vključitve zaposlenih v projekt VKO. 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. 
Št. zaposlenih na dan oddaje vloge
Število zaposlenih, ki jih boste vključili 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 
             
Zaprošena sredstva po sklopih
2013 
(v EUR)
2014
(v EUR)
2015
(v EUR)
Skupaj po sklopih
Delež po sklopih
Aktivnost sklop A
Aktivnost sklop B
Aktivnost sklop C
Skupaj 
4.10 Finančni načrt projekta
Žig:
5. IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU IN SREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Žig:
14.
15.
smo prebrali pogodbo in razpisno dokumentacijo in se strinjamo ter sprejemamo vse pogoje, navedene v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji ter pogodbi o sofinanciranju;
 
smo pravna ali fizična oseba, skladno po ZGD-1;
 
smo registrirani po ZGD-1 za opravljanje dejavnosti oz. opravljamo dejavnost kot samostojni podjetnik in smo vpisani v Poslovni register Slovenije in:
- ne poslujemo v sektorjih ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
- nismo v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/2007 - uradno prečiščeno besedilo in št. 51/2011);
- ne poslujemo kot sobodajalci in osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo;
 
smo registrirani za opravljanje svoje dejavnosti v Republiki Sloveniji vsaj dve leti pred rokom za oddajo vlog na ta javni razpis;  
  
nismo bili izbrani v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/12 dne 17. 2. 2012, pri čemer se izključijo tudi tist vlagatelji, kateri po izdanem sklepu o izbiri v okviru tega javnega razpisa niso pristopili k podpisu pogodbe in hkrati tisti podpisniki pogodb, kateri so naknadno od le te odstopili;
  
imamo ustrezno poslovno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolagamo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta;
 
z zaprošenimi sredstvi ne bomo presegli dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«;
 
nismo v stečajnem postopku, postopku prenehanja dejavnosti, postopku prisilne poravnave ali likvidacijskem postopku; 
 
imamo poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis;
 
odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 95/04) in Kazenskem zakoniku Republike Slovenije  - KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.) in št. 39/09);
 
za projekt, za katerega podajamo vlogo, nismo in ne bomo pridobili 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;
 
nam po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 57/12), torej od 28. 7. 2012 dalje, ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07 - uradno prečiščeno besedilo, št. 29/10 in št. 57/12); 
 
 
za namen tega javnega razpisa dovoljujemo Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije pridobitev potrebnih podatkov iz uradnih evidenc oz. jih bomo predložili sami;
 
bomo izvedli aktivnosti v obsegu, kot smo navedli v Vlogi za projekt;
 
so vse navedbe, ki smo jih navedli v tej vlogi resnični in ustrezajo dejanskemu stanju na dan oddaje vloge na javni razpis.
16.
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 2013
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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