Izjavo izpolni vsaka organizacija z negospodarskega ali
neprofitnega področja (Partner 1) in organizacija z
gospodarskega ali družbenega področja (Partner 2), ki
sodeluje v projektu.

Obrazec št. 2

IZJAVA ORGANIZACIJE Z NEGOSPODARSKEGA ALI NEPROFITNEGA PODROČJA OZ. ORGANIZACIJE Z
GOSPODARSKEGA ALI DRUŽBENEGA PODROČJA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV
v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem − Študentski inovativni projekti
za družbeno korist 2016−2020 za študijsko leto 2017/2018

Naziv organizacije z negospodarskega ali neprofitnega področja oz. organizacije z gospodarskega ali družbenega področja

Naziv projekta

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
- nismo v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oz. v postopku prenehanja
dejavnosti v skladu z veljavno pravno zakonodajo ter nismo v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno
prečiščeno besedilo, 10/15 - popr., 27/16, 31/16 - odl. US, 38/16 - odl. US in 63/16 - ZD-C) oz. v katerikoli podobni
okoliščini;
- za namen izvajanja prijavljenega projekta nismo oz. ne bomo prejeli sredstev iz drugih javnih virov za stroške, ki jih
bomo uveljavljali po tem razpisu (državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU ali donacije iz Norveškega /
EGP Finančnega mehanizma ali Švicarskega prispevka itd.);
- izpolnjujemo vse ostale pogoje in zahteve iz 4. točke javnega razpisa;
- se strinjamo z javno objavo podatkov o projektu in o vključenih partnerjih v projektu;
- bomo zagotovili strokovno in vestno izvedbo projekta in sodelovanje strokovnega sodelavca;
- smo preučili besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter bomo predvidoma v roku enega meseca od
prejema sklepa o izboru sklenili Partnerski sporazum o sodelovanju pri izvajanju projekta.
Obvezna dokazila k izjavi glede izpolnjevanja zahtev in pogojev iz 4. točke javnega razpisa so:
- fotokopija dokumenta o sodelovanju strokovnega sodelavca z organizacijo, v kolikor le-ta obstaja (npr. pogodba o
poslovodenju, pogodba o prostovoljnem delu, sklep, imenovanje…)1.
Če strokovni sodelavec sodelovanja z organizacijo ne more izkazati z ustreznim dokazilom, je potrebno sodelovanje
potrditi z Obrazcem št. 3: Izjava zakonitega zastopnika o sodelovanju strokovnega sodelavca s Partnerjem 1 / 2.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije si pridržuje pravico, da v kateri koli fazi
javnega razpisa pozove prijavitelje, da predložijo ustrezna dokazila, s katerimi izkažejo resničnost te izjave.
S podpisom prijave soglašamo, da Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije preveri
podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah.

Kraj in datum

Žig2

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika

þÿ N a t i s n i
1 V kolikor je strokovni sodelavec zaposlen pri organizaciji (pri partnerju 1 ali partnerju 2), se pogoj preveri v uradnih evidencah ZZZS na podlagi
podatkov iz Priloge k prijavnemu obrazcu
2 Velja le za organizacije, ki v skladu z zakonodajo poslujejo z žigom.

