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JPR-MD-2019: JPR-MD-2019 - PROJEKT

EC
OR

Organizacija

Naziv prijavitelja:
Davčna številka:

Matična številka:

Pravnoorganizacijska oblika:

Pošta:
Spletna stran:

Naslov za vročanje

Poštna št.:

Poštna št.:

AZ

Naslov:

Hišna št.:

R
OB

Naslov:

Hišna št.:

Pošta:

CA

Podatki o TRR računu
Transakcijski račun:

Naslov banke (ulica, kraj):

Odgovorna oseba
Ime:

Priimek:

Mobilni telefon:

JU

LN

E-pošta:

Priimek:

PO

Telefon:

Funkcija:

IZ

Kontaktna oseba
Ime:

E

-N

Naziv banke in ekspozitura:

J!

SPLOŠNI DEL - JPR-MD-2019 - projekt
Status prijavitelja
društvo
zasebni zavod

VZ
zadruga

ustanova
drugo

EC
OR

Navedite

Leto ustanovitve
Število članov

Podatki o prijavljenem projektu
Naziv projekta

Lokacija izvedbe projekta

Izvajalci projekta

Vloga v
projektu

Strokovna usposobljenost
glede na vlogo v projektu
(izobrazba, reference
zadnjih 5 let - izkušnje
pri neposrednem delu z
mladimi)
s priloženimi
ustreznimi dokazili

1.

Seštevki

Znesek za delo na projektu skupaj:

Predvideno št.
ur
neposrednega
dela na
projektu

Bruto urna
postavka

Skupen
znesek za
delo na
projektu

E

-N

Predvideno št. ur neposrednega dela na projektu skupaj:

Način dela:
1. redno
2. delo po pogodbi
3. javno delo
4. prostovoljsko delo
5. drugo (navedite)

CA

AZ

Zap. št. Ime in priimek

R
OB

(opredelite lokacijo izvedbe; navedite tudi, katera četrtna skupnost oz. katere četrtne skupnosti v Mestni občini Maribor; v nadaljevanju MOM)

JU

LN

PO

IZ
J!

VSEBINSKI DEL - JPR-MD-2019 - projekt
Povzetek vsebine projekta
Na kratko predstavite projekt (namen, vsebina, kvalitativni in kvantitativni cilji celotnega projekta)
(največ 2500 znakov)

VZ

Ciljna skupina

EC
OR

a. Starostna struktura ciljne skupine

b. Status

(npr. naključni mimoidoči mladi, študentje socialne pedagogike, dijaki četrtih letnikov, članstvo …)

c. Utemeljenost projekta na potrebah mladih

R
OB

(izkazovanje dejanskih potreb mladih po vsebinah, ki jih projekt ponuja; utemeljenost projekta v skladu z ukrepi 2. Lokalnega programa mladih v
MOM za obdobje 2016 – 2021 in potreb mladih, ki jih je zaznal prijavitelj)

d. Kolikšen delež mladih med 15. in 29. letom bo zajel projekt?
e. Projekt je namenjen mladim, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOM ter bo na območju MOM
tudi izveden:

AZ

Da

f. Ali boste v aktivnosti zajeli mlade, ki sicer še niso vključeni v vaše dejavnosti, in če DA, kako?

CA

g. Ali bodo mladi sodelovali pri pripravi, izvedbi in/ali ovrednotenju projekta, in če DA, kako?
(navedite tudi število ur sodelovanja mladih po fazah: v pripravi, kot izvajalec, pri evalvaciji)

-N

h. Opišite način sodelovanja mladih z manj priložnostmi, opredelite vrsto njihove prikrajšanosti in delež sodelovanja v
projektu glede na posamezne faze
(priprava, izvedba, evalvacija)

E

Izvedba projekta
Metode za dosego
ciljev
posameznega
vsebinskega
sklopa

1.

Št. ur za
posamezni
vsebinski
sklop

Obdobje trajanja
posameznega
vsebinskega sklopa
od

Obdobje trajanja
posameznega
vsebinskega sklopa
do

LN

PO

Cilji vsebinskega
sklopa
(kvalitativni in
kvantitativni)

IZ

Zap. št. Natančna
opredelitev
vsebinskih
sklopov za
dosego ciljev
projekta

Evalvacija

(opišite postopek evalvacije in metode, ki jih boste uporabili; razvidni naj bodo merljivi in preverljivi kazalniki)

JU

Način sodelovanja mladih prostovoljcev

(opišite način in obseg sodelovanja mladih prostovoljcev pri pripravi, izvedbi in ovrednotenju projekta; obvezno navedite število mladih
prostovoljcev in skupaj število ur prostovoljnega dela na projektu)

Zap. št. Naziv organizacije

Natančna opredelitev
skupne aktivnosti

Obdobje trajanja
skupne aktivnosti od

J!

Opredelite vlogo sodelujočih organizacij pri izvajanju skupnih aktivnosti prijavljenega projekta

Obdobje trajanja
skupne aktivnosti do

Zap. št. Naziv organizacije

Natančna opredelitev
skupne aktivnosti

Obdobje trajanja
skupne aktivnosti od

Obdobje trajanja
skupne aktivnosti do

1.

Diseminacija rezultatov, ki prispeva k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja

VZ

(predstavite, kako boste širili rezultate projekta na lokalni/regionalni/nacionalni ravni; navedite metode)

EC
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CA

AZ
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FINANČNI DEL - JPR-MD-2019 - projekt
FINANČNA KONSTRUKCIJA

VZ

POZOR!
MOM ne bo sofinancirala investicijskih stroškov (npr. računalnikov, pisarniške opreme, …), investicijskega vzdrževanja (npr. obnove prostorov,
popravil, …), najemnine za prostore v lasti prijavitelja, v lasti MOM ali sodelujočih organizacij v projektu, amortizacije nepremičnin in opreme,
tekočih stroškov poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja, stroškov, za katere MOM v prijavi ni predvidena kot sofinancer, in
drugih stroškov, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.

Predvideni prihodki projekta

EC
OR

Navedite predvidena sredstva posameznih virov za izvedbo projekta 2019
Predvideni viri za izvedbo projekta

Znesek v €

%

MOM – Urad za kulturo in mladino
Vrednost prostovoljskega dela
*Drugi sofinancerji
Skupaj

100%

*Drugi sofinancerji

Znesek v €

R
OB

Zap. št. Predvideni viri za izvedbo projekta
1.

Če načrtujete prispevke udeležencev (npr. kotizacije, vstopnine…) obrazložite, zakaj je to potrebno

AZ

Predvideni odhodki projekta

(v tabeli čim bolj natančno navedite vse predvidene odhodke projekta glede na posamezne finančne postavke in obvezno opredelite, kateri od
sofinancerjev bo predvidoma pokril določeno postavko; če se za posamezno postavko predvideva dva ali več sofinancerjev, naj bo jasno
opredeljeno kolikšen strošek krije posamezni sofinancer)

1.

E

Prijavnemu obrazcu obvezno priložite:

Predviden sofinancer za
posamezno postavko
(opredelite strošek za
posameznega sofinancerja)

-N

Odhodki skupaj

Vrednost v letu
v 2019 (€)

CA

Zap. št. Predvidena struktura odhodkov
projekta po posameznih
finančnih postavkah

JU

LN

PO

IZ

- podpisano in ožigosano izjavo prijavitelja;
- potrdilo o izkušnjah pri neposrednem delu z mladimi (zahtevano pri 1. merilu iz toke 7.1. besedila razpisa).

J!

IZJAVA - JPR-MD-2019 - projekt
OBVEZNA IZJAVA PRIJAVITELJA
S podpisom in žigom na tem obrazcu potrjujem, da sem seznanjen in soglašam:

VZ

s pogoji za kandidiranje na javnem razpisu;
z merili za izbor projektov;

EC
OR

z vzorcem pogodbe o sofinanciranju;
z drugimi sestavinami in zahtevami razpisne dokumentacije.
Izjavljam, da izpolnjujemo vse splošne in posebne pogoje javnega razpisa.
Izjavljam, da proti meni in organizaciji ki jo zastopam ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa.

Izjavljam, da osebe, ki izvajajo program, niso:

R
OB

posamezniki, ki so bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
posamezniki, ki so bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
posamezniki, zoper katere je vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

AZ

Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v prijavnem obrazcu in drugih prilogah na javni razpis, resnični in ustrezajo dejanskemu
stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
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Izjavljam, da dovoljujem objavo , obdelavo in hranjenje osebnih podatkov iz prijave z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov
razpisa na spletni strani MOM, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15 in 7/18) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
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V primeru, da uporabljam osebni elektronski naslov za komuniciranje v imenu prijavitelja, dovoljujem Mestni občini Maribor uporabo
svojega osebnega elektronskega naslova za posredovanje informacij in obvestil na področju mladinskih dejavnosti v Mariboru.

uradno prečiščeno besedilo).

E

Izjavljam tudi, da nimamo omejitev poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –

podlagi javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb razpisovalca.

IZ

V skladu z razpisnimi pogoji soglašam s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev, ki nam bodo odobrena na

koli drugem sofinancerju.

PO

Izjavljam, da stroškov in izdatkov, ki jih bomo uveljavljali za sofinanciranje projekta s strani MOM, ne bomo uveljavljali pri katerem

S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujem tudi, da nimamo neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do razpisovalca.

LN

Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor in/ali člani razpisne komisije lahko pri navedenih sofinancerjih preverijo navedena
dejstva oziroma pozovejo prijavitelja, da priloži ustrezne listine.

JU

Kraj in datum:

Žig:
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe:

J!

V primeru, da prijave ne podpiše odgovorna oseba oz. zastopnik, je potrebno priložiti overjeno pooblastilo podpisniku za podpis prijave
na razpis in pogodbe o sofinanciranju.

