MESTNI INKUBATOR 2019
JAVNI NATEČAJ
"KAJ JE DOBRO IN JE LAHKO ŠE BOLJŠE - program za uresničevanje idej mladih v Ljubljani"
PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

1. PODATKI O AVTORICI/AVTORJU1 IDEJE ZA PROJEKTNI NAČRT
Ime in priimek
Naslov
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
Banka, pri kateri je odprt transakcijski račun
Kontakt (mobilni telefon in elektronski naslov)
2. PODATKI O PRIJAVITELJU2 PROJEKTNEGA NAČRTA3
Naziv
Naslov
Pravna oblika
Davčna številka
Zavezanec za DDV (obkrožite)

da

ne

Številka transakcijskega računa
Banka, prikateri je odprt transakcijski račun
Zakoniti zastopnik
Naziv zakonitega zastopnika
Kontaktna oseba
Kontakt (mobilni telefon in elektronski naslov)
1

Avtorica/avtor ideje je posameznica/posameznik, ki je svojo idejo oddal/a preko spletnega obrazca
Prijavitelj je organizacija (pravna oseba - d.o.o., s.p., zavod, društvo, inštitut), ki prevzame administrativno
in finačno odgovornost za izvedbo projektnga načrta
3
Vsi podatki so obvezni
2

1

3. KRATEK OPIS PROJEKTNEGA NAČRTA

a. Naziv projektnega načrta:

b. Skrajšan naziv projektnega načrta (akronim):

c. Del mesta Ljubljane, v katerem bi se projektni načrt najprej izvedel:

č. Ciljna skupina, na katero se projektni načrt nanaša oziroma bi bila vključena v izvedbo projektnega načrta:

d. Predviden datum začetka izvajanja projektnega načrta:

e. Predviden datum zaključka izvajanja projektnega načrta4:

f. Vsebina projektnega načrta

g. Vrednost projektnega načrta (v EUR z DDV oziroma z vsemi davki in prispevki):

4

Najkasneje 30.6.2020

2

4. KRATKA OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH ELEMENTOV PROJEKTNEGA NAČRTA
Pozitivni učinki na mesto (skupaj 10 točk)

Okolje (3 točke)

Trajnost (3 točke)

Kakovost življenja (2 točki)

Odnosi (2 točki)

Izvedljivost projektnega načrta (10 točk)

Časovnica (3 točke)

Finančni načrt (3 točke)

Človeški viri (2 točki)

Splošni vtis (2 točki)

3

5. OPIS AKTIVNOSTI PROJEKTNEGA NAČRTA


lokacija izvajanja posamezne aktivnosti



vsebinski opis posamezne aktivnosti



odgovorna oseba posamezne aktivnosti



obdobje izvajanja posamezne aktivnosti



pomen posamezne aktivnosti k celoviti izvedbi projektnega načrta oziroma delež te aktivnosti
v primerjavi z vsemi aktivnostmi projektnega načrta

4

6. ČASOVNICA PROJEKTNEGA NAČRTA
zš

datum

kratek opis

odgovorna oseba izvajalca

1

2

3

4

5

6

7

7. STROŠKI IZVEDBE PROJEKTNEGA NAČRTA
(vrednost v EUR z DDV oziroma z vsemi davki in prispevki)5

zš

aktivnost
projektnega načrta,
pri kateri bo strošek
nastal

vrsta stroška6

znesek na
enoto

enota

skupni
znesek

1
2
3
4
5
6
8
skupaj:

5
6

Javni zavod Mladi zmaji za izvedbo projektnega načrta nameni do 1.000,00 EUR bruto
Kot vrsto stroška lahko prijavitelj navede:
a) materialni stroški (nakup blaga, orodja)
b) stroški dela (zaposlitev, podjemna pogodba, avtorski honorar, študentsko delo)
c) stroški zunanjih storitev (svetovanje, podpora ipd)
d) potni stroški (vozovnica, kilometrina v višini 0,18 EUR/km)

5

9. VIRI FINANCIRANJA IZVEDBE PROJEKTNEGA NAČRTA
(vrednost v EUR z DDV oziroma z vsemi davki in prispevki)
zš

vir financiranja

1

lastna sredstva

2

sredstva javnega zavoda Mladi zmaji

3

prostovoljsko delo

4

donacije ali sponzorska sredstva

5

drugo7:

vrednost v EUR

delež v %

skupaj:

10. OBVEZNE PRILOGE PRIJAVE PROJEKTNEGA NAČRTA:
a)

Potrdilo o udeležbi na delavnicah javnega zavoda Mladi zmaji, podpisano s strani direktorice javnega
zavoda Mladi zmaji.

b)

Soglasje avtorja ideje za prijavo le-te na javni natečaj "Kaj je dobro in je lahko še boljše".

c)

Parafirana pogodba o izvedbi projektnega načrta.

Datum:

Žig8:

Podpis odgovorne osebe prijavitelja9:

………………………….

7

Navedite vir financiranja podrobneje
V primeru, da prijavitelj ne posluje z žigom, prijavnemu načrtu priloži lastno izjavo, da ne posluje z žigom
9
Ime in priimek s tiskanimi črkami in lastnoročni podpis
8

6

