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1. PODATKI O PRIJAVITELJU

Podatki o prijavitelju morajo biti identični podatkom v Poslovnem registru Republike Slovenije.

naziv prijavitelja

številka pogodbe

4. PODATKI O REALIZIRANIH MOBILNOSTIH

V spodnjo tabelo je potrebno vpisati le podatke o  mobilnostih, za katere prijavitelj uveljavlja štipendiranje po zgoraj navedeni pogodbi in vseh 
odločbah po tem razpisu in sicer:  
stolpec (1): število študentov, ki jim je bila izplačana štipendija iz sredstev javnega sklada po prej navedeni pogodbi; vsi ti študenti morajo 
izpolnjevati pogoje, določene v javnem razpisu in pogodbi. 
stolpec (2): seštevek trajanja mobilnosti v mesecih za tiste študente, ki so vključeni v podatek v stolpcu 1 
stolpec (3): višina celotnega zneska Erasmus dotacij študentom, vključenim v podatek v stolpcu 1 
stolpec (4): višina celotnega zneska izplačanih štipendij iz sredstev, ki jih je prijavitelju dodelil sklad; skupna vrednost ne sme presegati  višine 
dodeljenih sredstev

Tip mobilnosti
število študentov 

- prejemnikov 
štipendije

skupno trajanje 
mobilnosti teh 

študentov v mesecih

skupna vrednost 
izplačanih Erasmus 

dotacij tem študentom 

skupna vrednost 
izplačanih štipendij po 

pogodbi tem študentom
(1) (2) (3) (4)

Mobilnost študentov za 
namen študija (SMS)

Mobilnost študentov za 
namen prakse (SMP)

Skupaj:

Skupna višina dodeljenih sredstev s strani sklada:

Skupna višina že izplačanih sredstev s strani sklada:

Znesek, ki ga prijavitelj uveljavlja za izplačilo ali vračilo:

datum

ŽIG
ime in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca

3. PRILOGE

Poročilu so priložene sledeče priloge: 
- seznam študentov v enaki obliki in vsebini, kot ga predpisuje poročilo za CMEPIUS, v katerem je dodan stolpec s 
podatkom o višini izplačila po tem razpisu za vsakega študenta, ki mu je bila štipendija po tem razpisu izplačana in 
stolpec, v katerem je naveden datum izplačila ali datum zahtevka za izplačilo štipendije po tem razpisu, 
- dokazila o izplačilu finančne podpore iz programa Erasmus+ (Erasmus dotacija) in izplačilu štipendije po tem 
razpisu oziroma drugo ustrezno potrdilo o izplačilu štipendij.

KONČNO POROČILO 
180. Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske 

študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2014
prostor za sprejemni žig sklada
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