PRIJAVNI OBRAZEC A

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV
LETNIH MLADINSKIH PROGRAMOV (DEJAVNOSTI) V LETU 2015
I. Osnovni podatki o vlagatelju
Polni naziv vlagatelja :
Naslov/sedež:
E-mail:
www-stran:
Matična številka vlagatelja:
Davčna številka vlagatelja:
Številka transakcijskega računa:
ki je odprt pri:
Odgovorna oseba vlagatelja:
Ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe:
Naslov:
Tel.:

E-mail:

IZJAVA:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da proti nam ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega razpisa.
S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujemo, da sprejemamo pogoje in merila, navedene v javnem
razpisu za sofinanciranje mladinskih programov (dejavnosti) in projektov v letu 2014 in pripadajoči
razpisni dokumentaciji, ter da so vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, vse
priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
V skladu z razpisnimi pogoji soglašamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih
sredstev občine Železniki.

Podpis odgovorne osebe:
Datum:

Žig pravne osebe:

Status vlagatelja (obkroži):
društvo
zasebni zavod

javni zavod

drugo:

Število članov organizacije:______________Leto ustanovitve organizacije:___________

II. Obvezne priloge
1. seznam članov, iz katerega je razvidno, da je vsaj 25 članov v starosti od 6 do 29 let
(ni potreben za mladinski svet, mladinski center in JZR)
II. A- DOKAZILA, KI JIH PRIDOBI OBČINA ŽELEZNIKI
1. Kopija zaključnega računa za leto 2014, oddanega na Ajpes
2. Odločba o vpisu v register društev pri upravni enoti
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III. Osnovni podatki o dejavnosti
Navedite, iz katerih področij, opredeljenih v predmetu razpisa, bo potekal prijavljeni
program. Navedite tudi, na katerem nivoju bo potekal program: (navedite področja in
določite – obkrožite oz. podčrtajte – nivo izvajanja programa)*
1. _________________________________

lokalno

nacionalno

*(vlagatelji, ki načrtujejo programske aktivnosti z več kot enega področja, naj obkrožijo
obe ali posamezni področji)

Navedite starostno skupino, ki ji je program pretežno namenjen: od ______ do ______ leta
starosti.

IV. Utemeljenost dejavnosti
Opišite programske aktivnosti, ki bodo izvajane v letu 2015, z navedbo metod in
strategij, časovne dinamike, ciljev, strukture udeležencev, koordinacije in finančne
strukture aktivnosti.

1. CILJNE SKUPINE (obkrožite)
a) predšolski otroci
b) osnovnošolci
c) dijak
d) študenti
e) ostali

2. KVALITETA PROGRAMA IN ŠTEVILO USTREZNIH VSEBINSKIH AKTIVNOSTI
(pod ustrezno črko napišite aktivnosti ter njihovo število)
a) šport (št. aktivnosti in trajanje od …. do ……)
vsebina:

b) izobraževanje (št. aktivnosti in trajanje od …. do ……)
vsebina:
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c) kultura (št. aktivnosti in trajanje od …. do ……)
vsebina:

d) družabna (št. aktivnosti in trajanje od …. do ……)
vsebina:

3. VSEBINSKA KOORDINACIJA Z ORGANIZACIJAMI IN INSTITUCIJAMI
(obkrožite, napišite s katerimi organizacijami ste koordinirali vsebino)
a) na območju Občine Železniki

b) na nacionalnem nivoju
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V. Finančna konstrukcija vloge
Finančni obračun (predvideni prihodki in odhodki celotnega letnega programa)
VIRI PRIHODKOV
Občina Železniki
MDDSZ/druga ministrstva
Urad RS za mladino
Lastni prihodki/sredstva vlagatelja
Prispevki uporabnikov
Donacije in pomoči fizičnih in pravnih oseb
Drugo

€

Skupaj
a) STROŠKI DELOVANJA (ODHODKI)
(stroški, ki se nanašajo na zagotavljanje osnovnih
pogojev za izvajanje navedenih programov)

€

Stroški dela (bruto plače, pogodbe o delu, avtorski
honorarji,nagrade prostovoljcem)
Materialni stroški
Najem prostorov
Tekoči stroški
Najem tehničnih sredstev
Stroški prevozov in nočitev
Drugo
Skupaj

Zneski morajo biti izraženi v evrih. Znesek prihodkov se mora ujemati z zneskom
odhodkov.
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PRIJAVNI OBRAZEC B

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV
LETNIH MLADINSKIH PROJEKTOV V LETU 2015
I. Osnovni podatki o vlagatelju
Polni naziv vlagatelja :
Naslov/sedež:
E-mail:
www-stran:
Matična številka vlagatelja:
Davčna številka vlagatelja:
Številka transakcijskega računa:
ki je odprt pri:
Odgovorna oseba vlagatelja:
Ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe:
Naslov:
Tel.:

E-mail:

IZJAVA:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da proti nam ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega razpisa.
S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujemo, da sprejemamo pogoje in merila, navedene v javnem
razpisu za sofinanciranje mladinskih programov (dejavnosti) in projektov v letu 2014 in pripadajoči
razpisni dokumentaciji, ter da so vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, vse
priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
V skladu z razpisnimi pogoji soglašamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih
sredstev občine Železniki.

Podpis odgovorne osebe:
Datum:

Žig pravne osebe:

Status vlagatelja (obkroži):
društvo
zasebni zavod

javni zavod

drugo:

Število članov organizacije:______________Leto ustanovitve organizacije:___________

II. Obvezne priloge
1. seznam članov, iz katerega je razvidno, da je vsaj 25 članov v starosti od 6 do 29 let
(ni potreben za mladinski svet, mladinski center in JZR)
II. A- DOKAZILA, KI JIH PRIDOBI OBČINA ŽELEZNIKI
1. Kopija zaključnega računa za leto 2014, oddanega na Ajpes
2. Odločba o vpisu v register društev pri upravni enot
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III. Osnovni podatki o projektu

NASLOV PROJEKTA :
Čas izvedbe projekta :od

do

Kraj izvedbe projekta:
Ime in priimek vodje projekta:
Tel.:

e-mail:

IV. Utemeljenost projekta
1. TRAJANJE PROJEKTA (opišite efektivne dni projekta, dopišite tudi datume)

2. CILJNE SKUPINE (obkrožite)
a) predšolski otroci
b) osnovnošolci
c) dijak in študenti
d) ostali
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3. KVALITETA PROGRAMA IN ŠTEVILO USTREZNIH VSEBINSKIH AKTIVNOSTI
(pod ustrezno črko napišite aktivnosti ter njihovo število)
a) šport (št. aktivnosti)

b) izobraževanje (št. aktivnosti)

c) kultura (št. aktivnosti)

d) družabna (št. aktivnosti)

4. ŠTEVILO AKTIVNO SODELUJOČIH V PROJEKTU : _______________________
5. PROJEKT JE (ustrezno obkrožite in na kratko opišite):
a) tradicionalen
b) inovativen
6. FINANČNA KONSTUKCIJA PROJEKTA
VIRI PRIHODKOV
Občina Železniki
MDDSZ/druga ministrstva
Urad RS za mladino
Lastni prihodki/sredstva vlagatelja
Prispevki uporabnikov
Donacije in pomoči fizičnih in pravnih oseb
Drugo

€

Skupaj
a) STROŠKI DELOVANJA (ODHODKI) V €
(stroški, ki se nanašajo na zagotavljanje osnovnih
pogojev za izvajanje navedenih programov)

€

Stroški dela (bruto plače, pogodbe o delu, avtorski
honorarji,nagrade prostovoljcem)
Materialni stroški
Najem prostorov
Tekoči stroški
Najem tehničnih sredstev
Stroški prevozov in nočitev
Drugo
Skupaj
Zneski morajo biti izraženi v evrih. Znesek prihodkov se mora ujemati z zneskom odhodkov.
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