Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov v Občini Oplotnica

SPLOŠNI PODATKI

Obrazec št. M1

OSNOVNI PODATKI PRIJAVITELJA
1. Osnovni podatki:
Naziv: ____________________________________________________________
Naslov/sedež: ______________________________________________________
Telefon:_____________________________Faks:__________________________
E-naslov:__________________________________________________________
Spletna stran:_______________________________________________________
Matična številka:____________________________________________________
Davčna številka:_____________________________________________________
Številka transakcijskega računa:_______________________________odprtega pri
__________________________________________________________________
Pravno organizacijska oblika:
(ustrezno obkrožite)
- društvo
- drugo (navesti)____________________.
2. Podatki o odgovorni osebi:
Ime in priimek odgovorne osebe: __________________________________________
Naslov:_______________________________________________________________
Funkcija odgovorne osebe: _______________________________________________
Telefon: ______________________________ Mobilni telefon: __________________
E-naslov: _____________________________________________________________
3. IZJAVE: (obvezno obkrožiti vse izjave razen izjav pod točko 3 in 4, kjer obkrožite le eno
od obeh, odvisno od sedeža pravne osebe)
Opomba: Obkrožene izjave pomenijo izpolnjevanje razpisnih pogojev.
1. Izjavljamo, da se naša vloga nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne
dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela
predvsem mladi v starosti od 7. do 29. leta.
2. Izjavljamo, da smo registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna,
neprofitna in opravlja registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in
mladino v skladu s pravilnikom.
3. Izjavljamo, da smo nosilci dejavnosti, ki imamo sedež v občini Oplotnica.
4. Izjavljamo, da smo nosilci dejavnosti, ki imamo sedež izven občine Oplotnica, vendar
program aktivno vključuje občane občine Oplotnica.
5. Izjavljamo, da imamo urejeno evidenco o članstvu oziroma zaposlenih in
prostovoljcih, ki izvajajo mladinske programe.
6. Izjavljamo, da zagotavljamo ustrezne prostorske, tehnične, materialne, kadrovske in
organizacijske pogoje za izvedbo programov oziroma dejavnosti, ki jih opravljamo v
skladu z veljavno zakonodajo.
7. Izjavljamo, da uveljavljamo pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem
programu dela z več različnimi dejavnostmi oziroma programi.
8. Izjavljamo, da uveljavljamo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča
demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa.

C:\Documents and Settings\Sasa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\0VC0021F\M1 -splosni podatki.doc

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov v Občini Oplotnica

9. Izjavljamo, da se dejavnosti, ki so predmet tega poziva opravljajo na območju Občine
Oplotnica
10. ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega
povezovanja. V tem primeru vsaj 80% na območju občine Oplotnica).
11. Izjavljamo, da za izvajanje programa zagotavljamo najmanj 50% delež finančnih
sredstev sofinanciranja iz drugih virov in imamo jasno izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov, ki so
predmet tega razpisa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje. Prihodki so
enaki odhodkom.
12. Izjavljamo, da sprejemamo pogoje in merila razpisa.
Priložiti je potrebno fotokopijo registracije društva (če je priložena, obkrožite: »DA«), oziroma
s podpisom dovoliti, da potrdilo o registraciji društva pridobimo po uradni dolžnosti

______________________________
Podpis odgovorne osebe prijavitelja:

Odgovorna oseba, s svojim podpisom, potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov v tem in v
vseh priloženih razpisnih obrazcih.

Kraj:_______________________

Datum:_____________________

žig

_____________________________
Podpis odgovorne osebe prijavitelja:
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