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NAVODILA PRIJAVITELJEM ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVNICE

Pri izpolnjevanju prijavnice na razpis za krepitev delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti upoštevajte
sledeča navodila.
1. Prijavnica na razpis za sofinanciranje projektov mladinskih svetov lokalnih skupnosti
- NAZIV MSLS-ja: je polni naziv mladinskega sveta lokalnih skupnosti, kot je zapisan v ustanovitvenem aktu ali
statutu mladinskega sveta lokalnih skupnosti.
- PODATKI MSLS-ja:
NASLOV: je uradni naslov mladinskega sveta lokalnih skupnosti. Le navedbe poštne predala pod naslov ne bomo
upoštevali za naslov, potrebujemo poln naslov sedeža MSLS.
TEL. ŠT.: mobilna ali stacionarna številka na katero je dosegljiv uradni zastopnik MSLS-ja ali pisarna MSLS-ja.
E-NASLOV: elektronski naslov MSLS-ja.
URADNI ZASTOPNIK: pravni zastopnik MSLS-ja.
TRR: natančna uradna številka transakcijskega računa MSLS-ja.
DAVČNA ŠTEVILKA: natančna uradna davčna številka MSLS-ja.
- NAZIV PROJEKTA: polno ime projekta, ki bo uporabljeno v uradnih dokumentih ter za promocijo projekta.
- KRATEK OPIS PROJEKTA: opis celotnega projekta v nekaj stavkih, vključno z namenom, cilji, aktivnostmi,
promocijo itd.
- OPIS AKTIVNOSTI, KI JIH BOSTE IZVEDLI: opis vseh aktivnosti, ki bodo izvedene v sklopu projekta. Napišite tudi
kraj izvajanja aktivnosti.
- TEME, KI JIH PROJEKT NASLAVLJA: opišite katere teme od predlaganih v razpisu boste naslovili v projektu, kako
boste naslavljali izbrane teme skozi vaše aktivnosti ter kako se posamezna aktivnost povezuje z izbrano/-mi
temo/-mi. Lahko izberete tudi teme, ki niso določene v razpisu, vendar te prinesejo manjše število točk.
- AKTUALNOST PROJEKTA ZA LOKALNO SKUPNOST: opišite kako bo projekt doprinesel k razvoju določenih politik
ali aktivnosti s katerimi se ukvarja lokalna skupnost ali kako bo pripomogel k reševanju perečega problema v
lokalni skupnosti.

- VKLJUČEVANJE RAZNOLIKIH STRUKTUR IN CILJNIH SKUPIN: opišite kako boste vključili neorganizirano mladino
in/ali manjšine in/ali se povezali z drugimi MSLS-ji (skupne aktivnosti) in/ali kako boste dosegli spolno
uravnoteženost udeležencev aktivnosti.
- ČASOVNICA: opredelite kdaj boste izvedli aktivnosti ter koliko časa bodo trajale.
- ODNOSI Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJA PROJEKTA: opišite kako boste promovirali projekt v lokalni skupnosti ter
širše ter kako boste privabili udeležence.
- FINANČNA KONSTRUKCIJA: Prihodki iz vira tega razpisa morajo biti izenačeni z odhodki za projekt. Opredelite
vse odhodke, ki jih boste z izvajanjem projekta. Pri opredeljevanju odhodkov upoštevajte upravičene stroške
navedene v razpisu.
- RAZŠIRJANJE REZULTATOV / DISEMINACIJA: opišite kako boste predstavili in promovirali rezultate ali produkte
projekta.

