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Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
Javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, 
v ukrepe na trgu dela - pripravljeni na spremembe,
v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (JR SPIN) 
prostor za prejemno štampiljko sklada
Spodnja tabela partnerjev se izpolnjuje samodejno glede na vnose v nadaljevanju in je na tem mestu ni možno izpolnjevati.
Št.
Partner
Tip partnerja
Navodila za izpolnjevanje prijavnice
 
Izpolnjujte pripravljene razpredelnice v bela polja. Oblike in vsebine se ne spreminja razen, če to ni potrebno ali zahtevano (npr. več partnerjev). Prijavni obrazec in ostali pripadajoči obrazci k prijavi morajo biti računalniško izpolnjeni. 
Posamezni odgovori v nadaljevanju so omejeni s predlaganim številom znakov, prijaviteljem priporočamo, da raje kot dolžini odgovorov, več pozornosti posvetijo jasnosti, strukturiranosti besedila in sporočilnosti oz. opredeljivim aktivnostim in rezultatom.
Vlogo naj odda nosilec projektnega partnerstva  - prijavitelj (priporočamo priporočeno oddajo), do roka in z zahtevanimi prilogami. Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovojnica pa mora biti opremljena levo zgoraj z naslovom pošiljatelja, levo spodaj pa mora biti označeno z navedbo javnega razpisa »NE ODPIRAJ  - Vloga na JR SPIN« s prejemnikom vloge: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Priporočamo uporabo predloge ovojnice, ki je v Priloga št. 5 (Označba vloge) te razpisne dokumentacije. 
II. OSNOVNI PODATKI: PRIJAVITELJ
Kontaktna oseba, določena za komuniciranje s skladom in hkrati skrbnik pogodbe, ki jo v primeru uspešne kandidature na razpisu skleneta prijavitelj in sklad:
Poslovni podatki
Osnovna dejavnost (v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) - http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4943 ter v skladu z registracijo, ki je razvidna v evidenci AJPES: www.ajpes.si)
III.  OSNOVNI PODATKI: PARTNER ŠT. 
Kontaktna oseba
Poslovni podatki
Osnovna dejavnost (v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) - http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4943 ter v skladu z registracijo, ki je razvidna v evidenci AJPES: www.ajpes.si)
2. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA (zaposleni in strokovnjaki na projektu)
Naziv organizacije 
Vloga
Ime in priimek
Izobrazba
Delovne izkušnje in kompetence
5. SODELOVANJE S PODPORNIMI ORGANIZACIJAMI V PROJEKTU
Za vse navedene podporne organizacije v spodnji tabeli morate k vlogi priložiti pisma podpore s predvideno izvedbo aktivnosti. 
Naziv podporne organizacije
Predvidena izvedba aktivnosti
6. SODELOVANJE Z OBMOČNIMI SLUŽBAMI ZRSZ
Za vse navedene območne službe ZRSZ v spodnji tabeli morate k vlogi priložiti pisma podpore s predvideno izvedbo aktivnosti. 
Naziv območne službe ZRSZ
Predvidena izvedba aktivnosti
7. REFERENCE PRI DELU S CILJNO SKUPINO
Navedite reference v obdobju od 2013 do 2018 s področja vodenja ali izvajanja projektov na vsebinskem področju javnega razpisa, tj. nudenje celovite podpore osebam iz ciljne skupine tega javnega razpisa. Upoštevajo se projekti, ki so bili sofinancirani z javnimi viri SLO (proračun RS, proračuni občin, blagajne javnega financiranja), EU sredstvi ali drugimi mednarodnimi viri (npr. norveški ali EGP finančni mehanizem). Upoštevajo se projekti, pri katerih so bili prijavitelji/partnerji v vlogi prijavitelja/partnerja in ne npr. zunanjega izvajalca. Navedite samo projekte, ki so že zaključeni.
 
Izkušnje in reference na področju dela s ciljno skupino
Izvajalec
Naziv projekta
Višina financiranja
Vir financiranja
Opis aktivnosti
Trajanje (od/do)
Ciljna skupina
8. REFERENCE NA PODOROČJU DELAVNIC/USPOSABLJANJ
Navedite izvedene delavnice za brezposelne/zaposlene, ki ste jih izvedli v letih 2016 do vključno 2018. 
 
Naročnik
Naziv delavnice/usposabljanja
Ciljna skupina
Št. udeležencev
Št. ur izvedbe
Vsebina (do 200 znakov s presledki)
V. SEZNAM DOKUMENTOV Z IZJAVO PRIJAVITELJA
 
V spustnem seznamu v opisu priloženih dokumentov so že navedene štiri obvezne priloge, ki jih izberite iz seznama. Preostale priloge opišite sami v ustreznem polju. Po potrebi dodajte vrstice. Vrstni red dokumentov v seznamu naj bo skladen z dejanskim vrstnim redom dokumentov v vlogi.
 
Vlogo sestavljajo naslednji dokumenti: 
Zap. št.
Opis priloženega dokumenta:
Priložen:
VI. IZJAVA
 
Spodaj podpisan zakoniti zastopnik prijavitelja s podpisom potrjujem, da so zgoraj navedeni dokumenti sestavni deli vloge na javni razpis "Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - pripravljeni na spremembe". 
 
Z oddajo vloge potrjujem, da se strinjamo ter sprejemamo vse pogoje, navedene v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji ter pogodbi o sofinanciranju oz. partnerskem sporazumu.
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