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Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov NIUZ
prostor za sprejemni žig sklada
Prijavnico IZPOLNITE ELEKTRONSKO! Prijavnico izpolnite elektronsko, jo natisnite in podpišite.
I. PODATKI O PRIJAVITELJU
Naslov stalnega prebivališča
Naslov začasnega prebivališča
II. PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU MLADOLETNEGA PRIJAVITELJA (le za mladoletnega prijavitelja)
III. IZJAVA POD MATERIALNO IN KAZENSKO ODGOVORNOSTJO
Za pravilnost podatkov v svoji vlogi prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost. Spodaj podpisani prijavitelj pod materialno in kazensko odgovornostjo:
izjavljam, da sem stroške, ki jih uveljavljam na tem razpisu, poravnal iz lastnih sredstev in ne iz drugih javnih virov, s strani delodajalca oziroma druge pravne osebe in do sedaj nisem uveljavljal oziroma nisem imel povrnjenih teh stroškov iz drugega javnega vira, s strani delodajalca ali druge pravne osebe;izjavljam, da sem bil na prvi dan začetka izvajanja programa, ki ga uveljavljam za sofinanciranje, star 15 let ali več;s podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da sklad na podlagi določb Zakona o splošnem upravnem postopku po uradni dolžnosti pridobi podatke o rezidentstvu oziroma o nerezidentstvu, za potrebe obračuna in nakazila akontacije dohodnine v skladu z določbami Zakona o dohodnini,s podpisom potrjujem resničnost in točnost podatkov, ki sem jih navedel v prijavi;izjavljam, da sem seznanjen, da Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad hrani in obdeluje moje osebne podatke za namene tega javnega razpisa in izvajanja operacije, katere del je ta razpis.
podpis prijavitelja
podpis zakonitega zastopnika (v primeru mladoletnega prijavitelja)
IV. OBVEZNE PRILOGE:
Pred oddajo vloge obvezno preverite, če ste priložili vse obvezne priloge!
PRILOGA 1:
Ali ste priložili dokazilo o uspešno opravljenem izpitu/usposabljanju ali drugo ustrezno dokazilo o udeležbi na programu neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja, za katerega uveljavljate sofinanciranje?
Fotokopija potrdila o zaključenem neformalnem izobraževanju oziroma usposabljanju. 
PRILOGA 2:
Ali ste priložili dokazilo o plačilu?
Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o programu in seznam plačanih stroškov s priloženimi fotokopijami računov in dokazili o plačilu, skladno z navedbami v izpolnjenem seznamu plačanih stroškov.
PRILOGA 3:
Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, sofinanciranih iz ESS.
Izpolnjen obrazec Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, financiranih iz ESS. EU zakonodaja določa obveznost spremljanja in vrednotenja operacij v 27., 54., 96. in 125. členu Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členu Priloge I, Priloge II (če je relevantno) Uredbe 1304/2013/EU, za kar pa je potrebno pridobiti ustrezne podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije. V te namene se pri vseh ukrepih, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, z vprašalnikom zbira podatke o udeležencih. 
PRILOGA 2: Podatki o programu in seznam plačanih stroškov
Zap  št.
datum vključitve v program
datum zaključka programa
številka računa
datum izdaje računa
datum plačila računa
znesek
opombe
Dejanska skupna višina plačila:
Upravičena višina stroška usposabljanja (osnova + DDV); znesek po razpisu ne sme presegati 610,00 EUR in se izplača na prijaviteljev osebni transakcijski račun v Sloveniji:
Obračunana akontacija dohodnine - upravičena višina stroška usposabljanja * obruten del * 0,25, ki se izplača Finančni upravi Republike Slovenije:
podpis prijavitelja
podpis zakonitega zastopnika (v primeru mladoletnega prijavitelja)
OPREMA OVOJNICE
Spodaj najprej preverite pravilnost naslova in ga po potrebi popravite ter ustrezno označite, ali vlagate vlogo ali dopolnitev vloge. Nato izrežite in prilepite na sprednjo stran zaprte ovojnice.
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Prijavitelj:
Prijava na javni razpis za sofinanciranje NIUZ
NE ODPIRAJ!
Ustrezno označi:
Prejemnik:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
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