PRIPRAVLJALNI OBISKI
PREGLED IN OCENA VLOGE ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVLJALNEGA OBISKA 2012

Vloga prispela na CMEPIUS
Številka zadeve:
Naziv organizacije:
Udeleženec (ime in priimek):
Država obiska:
Podprogram:
Akcija:
Vrsta obiska:

DA

NE

Organizacija je upravičena do sodelovanja v programu.
Sredstva za pripravljalne aktivnosti programa so še na voljo.
Komentar:

Koordinator akcije:
Datum:

1

Kriteriji upravičenosti

DA

NE

1. Prijavni obrazec spoštuje vsa formalna pravila programa VŽU kot so določena v razpisu
2012 in je bil posredovan v roku, ki ga je določila NA.
2. Uporabljen je pravi prijavni obrazec za leto 2012.
3. Prijavnica je izpolnjena v celoti.
4. Prijavnica je izpolnjena v slovenskem ali angleškem jeziku.
5. Finančni načrt je v evrih.
6. Prijavitelj in gostiteljska organizacija se nahajata v državi, ki sodeluje v programu VŽU.
7. Cilj obiska se nahaja v eni ali največ dveh državah, ki sodelujejo v programu VŽU.
8. V primeru udeležbe na kontaktnem seminarju, KS organizira NA
9. Prijavni obrazec je podpisal uradni zastopnik ter je žigosan z uradnim žigom organizacije
(če žig uporabljajo).
10. Prijavitelj je pravna oseba.
11. Prijavitelj ni oddal nobene druge prijave za izvedbo iste mobilnosti.
Nacionalna pravila upravičenosti
Prijava je bila oddana najmanj 20 delovnih dni pred začetkom mobilnosti. Če gre za
kontaktni seminar, pa najmanj en mesec.
2. Pripravljalne aktivnosti se izjemoma lahko udeležita dve osebi.
1.

3. Organizacija v razpisnih letih 2010 ali 2011 ni prejela dotacije za pripravljalni obisk za
to akcijo.
4. Organizacija nima odobrenega tekočega projekta, potrjenega na razpisu 2011 v
posamezni akciji (razen Erasmus).
5. Organizacija v tekočem razpisnem letu še ni prejela dotacije za udeležbo na
pripravljalnem obisku/kontaktnem seminarju v okviru programa.
Prijavo je potrebno dopolniti
- Prijava vrnjena v dopolnitev dne:
- Dopolnjena prijavnica prejeta dne:
- Dopolnjena prijavnica je brez pomanjkljivosti
Prijava je tehnično ustrezna:

DA
NE

Razlog zavrnitve:
Preverjanje upravičenosti opravila:
Datum:
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Vsebinsko preverjanje

VSEBINA IN TRAJANJE (NAJVEČ 50 TOČK)
Ocenjuje se:
Projektna ideja, ki naj bi jo razvili tekom pripravljalnega obiska/kontaktnega seminarja je
jasno opisana. Opredeljeni so potencialni partnerji in projektne aktivnosti, teme in glavni
cilji oz. nameni projekta.
Jasno je opisano, katere aktivnosti se bodo razvijale tekom obiska. *
Razmerje med družabnimi aktivnostmi in delom je ustrezno. *
Načrtovano trajanje obiska je ustrezno za izvedbo načrtovanih aktivnosti.*
PREDLOG ODOBRENEGA ŠT. NOČITEV

USTREZNOST (NAJVEČ 50 TOČK)
Ocenjuje se:
Jasno je razvidna povezava med področjem aktivnosti prijaviteljeve matične organizacije,
predvideno projektno aktivnostjo in namenom ter vsebino pripravljalnega
obiska/kontaktnega seminarja.
Predlagane aktivnosti so realne, smiselne in bodo doprinesle k pripravi bodoče projektne
aktivnosti. *
Strokovna usposobljenost udeležencev je ustrezna.
V primeru dveh udeležencev je vloga/udeležba druge osebe jasno opredeljena in
potrebna.
V primeru dveh ali več destinacij je obrazložitev ustrezna in jasna.
Zahtevana dotacija je ustrezna.

SKUPAJ TOČK:
(PRIJAVA MORA PREJETI VSAJ 60 TOČK, DA JE LAHKO ODOBRENA)

OBRAZLOŽITEV

* Kriterij ni relevanten v primeru prijave za kontaktni seminar!!

Vsebinsko pregledal/a:
Dne:
Izračun dotacije
Časovna ustreznost stroškov
Upravičenost stroškov:
- pot in viza (100 %)
- dnevnice (vključujejo tudi zavarovanje)
- kotizacija ( konferenca / seminar)
SKUPAJ za sofinanciranje
Obrazložitev (če potrebno)
Finance pregledal/a:
Dne:

DA
ZNESEK V EUR:

NE

Podatki v LLPLinku DA
NE
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Predano v obravnavo na Nacionalno komisijo
Dne:
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