PROFUTURA RAZPIS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
(nagy pályázat)

NAVODILA ZA UPORABO
(veliki razpis)

Az applikáció a Mozilla Firefox, Google Chrome és Vivaldi böngészőkre lett optimalizálva. Más böngészőkkel előfordulhat hibás megjelenítés, megnyitás,
mentés, ezért javasoljuk, hogy böngészőjét frissítse a legújabb Firefox, Chrome vagy Vivaldi verzióra!
Aplikacija je prilagojena brskalnikom Mozzila Firefox, Google Chrome in Vivaldi. Drugi brskalniki lahko napačno prikazujejo, odpirajo, shranjujejo, zato
priporočamo, da svoj brskalnik nadgradite na najnovejšo verzijo Firefox, Chrome ali Vivaldi!

Tartalmi támogatás / Vsebinska podpora:
02/ 620 07 85, info@profutura.si
Technikai támogatás / Tehnična podpora:
web@profutura.si

Amennyiben a nagy pályázatot szeretné benyújtani, válassza a Gazdaság és turizmust.
Če želite oddati vlogo za veliki razpis, izberite razpis Gospodarstvo in turizem.
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A benyújtási folyamat 17 lépésre oszlik.
Postopek oddaje je razdeljen na 17 korakov.
A következő lépéshez a Mentés és a Tovább gombra kattintva juthat el. Az első lépés befejezésekor elindíthatja a
másodikat stb. Később bármikor visszatérhet az előző lépésekhez, és kijavíthatja a megadott adatokat.
Na naslednji korak lahko pridete s klikom na Shrani in naprej. Ko končate prvi korak, lahko začnete drugega itd. Kasneje
se vedno lahko vrnete na prejšnje korake in popravite vnešene podatke.

Na vrhu in dnu vsakega koraka najdete gumba »shrani« in »shrani in naprej«.
Minden lépés tetején és alján találhatók „mentés” és a „mentés és tovább” gombok

A lépésre kattintva is választhat. FIGYELEM! Ebben az esetben a módosítások nem kerülnek mentésre. A lépések
módosítása előtt mindig mentse a módosításokat.
Med koraki lahko izbirate tudi s klikom na korak. POZOR! V tem primeru se vam spremembe ne shranijo. Pred menjavo
koraka vedno shranite spremembe.

Minden lépésnél töltse ki a szükséges mezőket. A Mentés és tovább gombra kattintva a következő lépéshez juthat.
Na vsakem koraku izpolnite potrebna polja. S klikom na Shrani in naprej se pomaknete na naslednji korak.
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Az első lépésben talál néhány letöltendő dokumentumot. Töltse le, töltse ki és írja alá a dokumentumokat. Ezután
szkennelje és töltse fel őket a 16. lépésben.
Ha a dokumentum mindkét nyelven elérhető, töltse le és töltse ki mindkettőt.
Na prvem koraku najdete nekaj dokumentov za prenos. Prenesite dokumente in jih izpolnite ter podpišite. Nato jih
skenirajte in naložite v 16. koraku.
Če je dokument na voljo v obeh jezikih prenesite in izpolnite oba.

Az utolsó, 17. lépésben ellenőrizheti az összes bevitt adatot.
Alul a beküldés gombbal nyújthatja be pályázatot. Benyújtás előtt biztonsági okokból meg kell adnia a jelszavát,
amelyet a belépéskor használ.
Na zadnjem, 17. koraku lahko ponovno preverite vse vnesene podatke.
Spodaj lahko z gumbom oddaja oddate vlogo. Pred oddajo je potrebno iz varnostnih razlogov vpisati vaše geslo, ki ga
uporabljate za vstop.
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A pályázat elküldése után, a pályázat PDF-fájlját töltse le. Kérjük, nyomtassa ki, és személyesen adja le a feltöltött
mellékletekkel együtt.
Po oddaji vloge ste preusmerjeni na stran, kjer najdete PDF datoteko vaše vloge. Natisnite jo ter jo skupaj z vsemi
prilogami, ki ste jih naložili osebno oddajte.
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