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PRIJAVNI OBRAZEC 
v okviru javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem − Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016−2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
1.  PODATKI O PRIJAVITELJU
Prijavni obrazec izpolni prijavitelj (samostojni visokošolski zavod ali univerza). 
Polni naziv
Prijavljeni projekti
Prijavitelj navede skupno število prijavljenih projektov. V primeru, ko vlogo na razpis odda univerza, za posamezno članico univerze navede število prijavljenih projektnih predlogov ter znesek sofinanciranja.
Visokošolski zavod
Število projektov
Znesek sofinanciranja
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 prijavitelj že ima oblikovan in sprejet vsaj en strateški dokument, ki ga bo izvajal v okviru tega projekta? 
Če ste odgovorili z DA, navedite vsak tak oblikovan in sprejet strateški dokument in datum sprejetja:
Naslov strateškega dokumenta
Datum sprejema	
Prijavi priložite kopijo vsakega strateškega dokumenta, navedenega v zgornji tabeli (OBVEZNA PRILOGA).
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 organizacije z negospodarskega ali neprofitnega področja oz. organizacije z gospodarskega ali družbenega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa in jo prilagamo k vlogi v originalu (Obrazec št. 2). 
Žig
prijavnica
Darinka Trček
Prijavnica ŠIPK 2016-2018 1. odpiranje
	CurrentPage: 
	V polju s pomočjo spustnega seznama izberite naziv prijavitelja; če naziva ni na seznamu, ga vpišite.: 
	Navedite ulico sedeža prijavitelja.: 
	Navedite poštno številko kraja, v katerem ima prijavitelj sedež.: 
	Navedite kraj, v katerem ima prijavitelj sedež.: 
	Navedite 10-mestno matično številko prijavitelja (vključno s končnimi ničlami), brez presledkov.: 
	Vpišite davčno številko prijavitelja (z vodilnim SI, če gre za davčnega zavezanca, in brez presledkov).: 
	Vpišite številko transakcijskega tekočega računa (brez presledkov); če ima prijavitelj več računov, navedite tistega, na katerega želite prejemati izplačila v zvezi s tem razpisom, če boste s prijavo uspešni.: 
	Izberite banko, pri kateri ima prijavitelj odprt TRR, ki ste ga navedli pod TRR.: 
	Navedite zakonitega zastopnika prijavitelja, kot je naveden v poslovnem registru. Podatek se bo prepisal na podpis, kjer se mora ta oseba tudi podpisati.: 
	Navedite kontaktno osebo pri prijavitelju za potrebe tega razpisa.: 
	Navedite e-poštni naslov kontaktne osebe pri prijavitelju; naslov naj bo aktiven in tisti, ki ga kontaktna oseba redno spremlja.: 
	Navedite telefonsko številko (z območno  ali omrežno kodo) kontaktne osebe pri prijavitelju za potrebe tega razpisa.: 
	Delete this subrow: 
	Izberite iz spustnega seznama.: 
	stevilo: 
	Vnesite vrednost sofinanciranja za vse projekte, ki jih prijavitelj prijavlja za posamezni zavod oz. članico. Za ločitev stotic ne uporabljajte pik.: 
	sum_projekti: 
	sum_znesek: 
	Navedite ulico sedeža prijavitelja.: 
	Navedite ulico sedeža prijavitelja.: 
	Izberite iz spustnega seznama.: 
	ime_priimek_odgovorne: 
	vlagatelj_kraj_1: 
	datum_podpisa: 
	PrintButton3: 
	EmailSubmitButton1: 



