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  / 
PRIJAVNI OBRAZEC
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
 PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA
1.  PODATKI O PRIJAVITELJU
(Prijavitelj je samostojni visokošolski zavod ali univerza, ki izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa. Pri tem velja, da  univerza v eni vlogi lahko odda predlog za do 10 projektov za vsak posamezen visokošolski zavod oz. za vsako fakulteto, umetniško akademijo in visoko strokovno šolo, ki je članica univerze, oz. samostojni visokošolski zavod v eni vlogi lahko odda predlog za do 10 projektov.)
Koordinanator (na ravni prijavitelja)
Sedež
Osnovni podatki 
Prijavljeni projekti
(Prijavitelj navede skupno število prijavljenih projektov. V primeru, ko vlogo na razpis odda univerza za vsak posamezni visokošolski zavod, članico univerze navede število prijavljenih projektov ter znesek sofinanciranja.) 
Odgovorna oseba 
Visokošolski zavod
Število projektov
Znesek sofinanciranja
Skupaj
2  IZJAVA 
Spodaj podpisani izjavljam in s podpisom jamčim, da :
 
- so za vsak posamezni projekt izpolnjeni pogoji iz 3. točke javnega razpisa, 
- so vsi podatki, navedeni v vlogi, pravilni in resnični,
- smo za vsak posamezni projekt pridobili podpisano Izjavo podjetja o sodelovanju ter sprejemanju in izpolnjevanju
  pogojev javnega razpisa.
Žig:
Žig sklada:
Pošiljatelj / prijavitelj
(Naziv in naslov) 
Prejemnik:
Javni sklad Republike Slovenije
 za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22 
1000 Ljubljana
Vloga na Javni razpis za sofinanciranje projektov  po kreativni poti do praktičnega znanja
Izpolnjen spodnji obrazec izrežite in prilepite na sprednjo stran zaprte ovojnice. 
NE  ODPIRAJ
Popolna vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, označena z nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: "NE ODPIRAJ" in "Vloga na Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja".  
 
Popolna vloga vsebuje pravilno izpolnjen, žigosan in s strani odgovorne osebe podpisan prijavni obrazec, ki vključuje tudi Prilogo št. 1 k prijavnemu obrazcu: Podatki o projektu/ih na ravni samostojnega visokošolskega zavoda oz. posameznega visokošolskega zavoda, članice univerze (to je lahko fakulteta, umetniška akademija in visoka strokovna šola) ter Prilogo št. 2: Izjava podjetja o sodelovanju v projektu ter sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa.
3 OPREMA PRIJAVE
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	ImeUniverze: 
	naslov: 
	postna_st: 
	kraj: 
	maticna_stevilka: 
	davcna_stevilka: 
	trr: 
	banka: 
	odgovorna_oseba: 
	kontaktna_oseba: 
	email: 
	telefon_ko: 
	delodajalec_naslov_ko: 
	postna_st_ko: 
	kraj_ko: 
	Delete this subrow: 
	ImeZavoda: 
	st_projektov: 
	znesek_projekta: 
	skupj_st_projekt: 
	skupj_znesek: 
	ime_priimek_odgovorne: 
	vlagatelj_kraj_1: 
	datum_podpisa: 
	PrintButton3: 
	EmailSubmitButton1: 



