OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s
področja družbenih dejavnosti v letu 2021 v občini
Ankaran
Prijavni del: Obrazec št. 1 – Podatki o prijavitelju

OBRAZEC ŠT. 1:

I. PODATKI O PRIJAVITELJU
OSNOVNI PODATKI
Naziv društva:

Naslov oz. sedež:
Tel./fax:
Elektronska pošta:
Spletna stran:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka TRR računa:
Ime banke:
PODATKI O ODGOVORNI OSEBI
Ime in priimek:
Funkcija:
Tel./fax:
Elektronska pošta:

PODATKI O KONTAKTNI OSEBI (izpolniti, če to ni odgovorna oseba):
Ime in priimek:
Funkcija:
Tel./fax:
Elektronska pošta:
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II. PODATKI O DELOVANJU DRUŠTVA
Registrirane oz. v temeljnem
aktu definirane dejavnosti
društva
Datum registracije društva
Število registriranih članov
Število registriranih članov iz
občine Ankaran
Število aktivnih članov, ki
sodelujejo pri izvedbi programa
Sodelovanje z drugimi društvi
in organizacijami s sedežem v
občini Ankaran pri izvedbi
programa v letu 2020 (navedite,

ali ste sodelovali in s katerimi)

Načrtovani programi/projekti v
letu 2021 (navedite nazive vseh

1.
2.
3.
4.
…

Vrednost že prejetih sredstev
oziroma dogovorjenih sredstev
s strani Občine Ankaran v obliki
soorganizacije dogodka društva
v letu 2021 (vrednost sredstev

1.
2.

načrtovanih programov/projektov v
20211 npr. šola trobente, gledališka
šola …)

vpišete tako, da navedete
posamezen dogodek in vrednost
sredstev soorganizacije Občine
Ankaran).
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Med načrtovane programe/projekte prijavitelj navede tudi tiste, ki jih bo izvedel brez sofinanciranja Občine Ankaran, in tiste, za katere je že prejel sredstva s
strani Občine Ankaran oziroma je z Občino Ankaran sklenil dogovor, da bo prejel sredstva v obliki soorganizacije dogodka. Pri programih/projektih, za katere je/bo
prejel sredstva za soorganizacijo oz. sofinanciranje, pripiše besedi »sofjnanciranje OA«, pri programih/projektih, za katere ne želi oziroma jih ne bo prijavil za
sofinanciranje, pripiše besedi »ni sofinanciranja OA«.
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