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  / 
PRIJAVNI OBRAZEC  
JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V 
LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU - PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020
3. odpiranje
Prijavni obrazec izpolni prijavitelj (samostojni visokošolski zavod ali univerza), ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa. Univerza v eni vlogi odda predloge za do največ 5 projektov za posamezno članico; samostojni visokošolski zavod lahko predloži vlogo z največ 3 projekti.
1.  PODATKI O PRIJAVITELJU
Sedež
Osnovni podatki 
Zakoniti zastopnik
Koordinator (na ravni prijavitelja)
Prijavljeni projekti
Prijavitelj navede skupno število prijavljenih projektov. V primeru, ko vlogo na razpis odda univerza, za posamezno članico univerze navede število prijavljenih projektov ter znesek sofinanciranja.
Visokošolski zavod
(vsak visokošolski zavod je lahko naveden samo enkrat)
Število projektov
Znesek sofinanciranja
Skupaj
 
2. KAZALNIK REZULTATA
 
Skladno z OP 2014-2020 uspešno izvajanje prožnih oblik učenja vključuje oblikovanje, sprejetje in izvajanje strateških dokumentov (enega krovnega ali več področnih) na področjih prožnih oblik učenja.
 
Ali ima prijavitelj že oblikovan/e in sprejet/e strateški/e dokument/e, ki ga/jih bo izvajal v okviru tega projekta?
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, navedite oblikovan/e in sprejet/e strateški/e dokument/e in datum sprejetja: 
Naslov strateškega dokumenta
Datum sprejetja
3.  IZJAVA 
Spodaj podpisani izjavljam in s podpisom jamčim, da:
- so za vsak posamezni projekt izpolnjeni pogoji iz 4. točke javnega razpisa, 
- so vsi podatki, navedeni v vlogi, pravilni in resnični,
- smo za vsak posamezni projekt pridobili podpisano izjavo gospodarske družbe/samostojnega podjetnika posameznika oz. organizacije z gospodarskega ali družbenega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa in jo prilagamo k vlogi (Obrazec št. 2). 
Žig:
4. OPREMA PRIJAVE
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, označena z nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: "NE ODPIRAJ« in » Vloga za JR PKP 2017-2020 – 3. odpiranje«.
 
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila, in sicer:
- prijavni obrazec;
- prilogo k prijavnemu obrazcu: Podatki o projektu/ih na ravni samostojnega visokošolskega zavoda oziroma posameznega visokošolskega zavoda;
- obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
- obrazec št. 2: Izjava gospodarske družbe/samostojnega podjetnika oz. organizacije z gospodarskega ali družbenega področja o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;
- obrazec št. 3: Izjava gospodarske družbe/samostojnega podjetnika posameznika glede velikosti (samo v primeru, če je bila družba ustanovljena v letu 2018 ali 2019);
- fotokopije strateških dokumentov (kazalnik rezultata, točka št.2).
 
Dokazila za pedagoške mentorje za vsak prijavljen projekt: 
- fotokopija dokazila o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja oz. asistenta (sklep oz. odločba oz. druga ustrezna listina) za vse pedagoške mentorje na projektu;
- fotokopija dokazila o pridobljenem znanstvenem naslovu doktor znanosti (v primeru, da je pedagoški mentor imenovan v naziv asistenta), oz. dokazilo o pridobljenem o pridobljenem znanstvenem naslovu doktor znanosti (predložiti le v primeru asistenta in v kolikor ni že razvidno v dokazilu o izvolitvi).
 
Dokazila za delovnega mentorja prvega partnerja za vsak prijavljen projekt:
- fotokopija dokazila o izobrazbi.
 
Dokazila za delovnega mentorja drugega partnerja za vsak prijavljen projekt:
- fotokopija dokazila o izobrazbi;
- fotokopija dokazila o sodelovanju delovnega mentorja, samozaposlenega v kulturi z  drugim partnerjem.
 
Pošiljatelj / prijavitelj
Prejemnik:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad Republike Slovenije
 
Dunajska 20 
 
SI   -    1000 Ljubljana
Izpolnjen spodnji obrazec izrežite in prilepite na sprednjo stran zaprte ovojnice. 
NE  ODPIRAJ
Vloga na JR PKP 2017 - 2020
3. odpiranje
Žig sklada
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