
Naziv prijavitelja:                                    

Davčna številka:                                    Davčni zavezanec:                                    

Matična številka:                                    

Naslov:                                    Hišna št.:                                    

Pošta:                                    Poštna št.:                                    

Spletna stran:                                    

Naslov:                                    Hišna št.:                                    

Poštna št.:                                    Pošta:                                    

Transakcijski račun:                                    

Naziv banke in ekspozitura:                                    

Naslov banke (ulica, kraj):                                    

Ime:                                    Priimek:                                    Funkcija:                                    

Ime:                                    Priimek:                                    Funkcija:                                    

Telefon:                                    Mobilni telefon:                                    

E-pošta:                                    

Organizacija

Naslov za vročanje

Podatki o TRR računu

Odgovorna oseba

Kontaktna oseba

JR2–USP–2015: OBR1
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Seznam realiziranih projektov izvajalca poklicnega usposabljanja na področju knjige v obdobju 2012-2014

                   ---izberi---                                                          

Področje prijave projekta USP (označiti):

Naslov prijavljenega projekta USP v letu 2015                   

Vrsta oz. organizacijska struktura poklicnega usposabljanja oz. izobraževanja (npr. predavanja, delavnice …)
                  

Čas                   

Obseg poklicnega usposabljanja oz. izobraževanja (npr. št. predavanj, sklopov)                   

Trajanje                   

Kraj izvedbe                   

V primeru navedbe soorganizatorja je potrebno podati izjavo.

Soorganizatorji (navesti)

                   

Ciljna populacija, ki ji je izobraževanje namenjeno                   

Število predavateljev poklicnega usposabljanja oz. izobraževanja                   

Število izvajalcev poklicnega usposabljanja oz. izobraževanja                   

Predvideno število sodelujočih                   

Poklicna in izobrazbena struktura sodelujočih                   

Predvidena višina kotizacije (EUR)                   

Teritorialni doseg                   

Vsebinska zasnova in utemeljitev projekta USP glede na ciljno publiko

Didaktična zasnova projekta USP

Utemeljitev doprinosa prijavljenega projekta USP h krepitvi poklicnih kompetenc zaposlenih na področju založništva
oz. knjigotrštva

Reference predvidenih predavateljev in drugih posameznikov, ki so udeleženi pri organizaciji, vodenju in izvedbi

SPLOŠNI PODATKI - OBR1

Podatki prijavitelja v obdobju 2012-2014 

Zap. št. Naslov projekta Leto izvedbe, trajanje Kraj izvedbe Kratek vsebinski opis projekta Odobrena sredstva pri JAK 

1.

Podatki o prijavljenem projektu USP za leto 2015 

a. ZALOŽNIŠTVO 

b. KNJIGOTRŠTVO 

 

 

 

 

 

 

Zap. št. Soorganizator 

1.

 

 

(Posebni pogoj je, da sodelujejta vsaj dva (2) predavatelja)

 

 

 

 

 

                 

Najmanj 300, največ 2000 znakov.

                 

Najmanj 300, največ 2000 znakov.

                 

Najmanj 300, največ 2000 znakov.
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projekta USP (navesti poimensko)

Reference prijavitelja pri izvajanju projekta USP

Predstavitev prostorskih, tehničnih in kadrovskih kapacitet prijavitelja za izvedbo projekta USP

Predstavitev rezultatov projekta USP javnosti (npr. objava referatov) in medijski načrt

Pričakovani učinki projekta USP za krepitev slovenskega založništva oz. knjigotrštva

Projekt je namenjen otrokom in mladostnikom

Projekt je namenjen izobraževanju odraslih

Projekt je namenjen invalidskim organizacijam

Projekt je namenjen manjšinskim etničnim skupnostim

Projekt je namenjen odraslim v tretjem življenjskem obdobju

NAGRADE IN PRIZNANJA

                                                                                               

                 

Najmanj 300, največ 2000 znakov.

                 

Najmanj 300, največ 2000 znakov.

                 

Najmanj 300, največ 2000 znakov.

                 

                 

Najmanj 300, največ 2000 znakov.

Da 

Ne 

Da 

Ne 

Da 

Ne 

Da 

Ne 

Da 

Ne 

Zap. št. Ime
nagrade/priznanja 

Oblika nagrade/priznanja – navesti
(primer: denarna, listina ,,,) 

Število
nagrad 

Število
priznanj 

Višina nagrade/priznanja
(v EUR) 

1.
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PREDVIDENI UPRAVIČENI STROŠKI/ODHODKI

A) Neposredni stroški nastopajočih

                                                         

(poštnina, najemnina …)

B) Stroški organizacije in koordinacije projekta

                                      

C) Stroški promocije

 (tisk, oglasi, dodatna promocijska gradiva)

                                      

D) Drugi odhodki/stroški (navesti)

                                      

ZAPROŠENA SREDSTVA

                  

                  

                  

PREDVIDENI PRIHODKI

FINANČNA KONSTRUKCIJA - OBR1

Finančna konstrukcija projekta USP 2015 

Zap. št. Opis/vrsta dela Število nastopov/predavanj Znesek (bruto v EUR) 

1.

(stroški avtorskega dela za avtorje, predavatelje, moderatorje, prevajalce, urednike, lektorje, potni stroški in nastanitev nastopajočih)
(navesti ime predavatelja/avtorja/moderatorja in obseg dela - npr. število predavanj/nastopov)

Sklop A - skupaj 

                  

Zap. št. Stroški organizacije in koordinacije projekta Znesek (bruto v EUR) 

1.

Sklop B - skupaj 

                  

Zap. št. Stroški promocije Znesek (bruto v EUR) 

1.

Sklop C - skupaj 

                  

Zap. št. Drugi odhodki/stroški (navesti) Znesek (bruto v EUR) 

1.

Sklop D - skupaj 

                  

VSI ODHODKI/STROŠKI SKUPAJ 

                  

 Znesek (bruto v EUR) 

Upravičeni stroški (A + B + C) 

Zaprošena sredstva za sofinanciranje projekta* 

Delež zaprošenih sredstev (%) 

**JAK bo prijaviteljem sofinancirala največ 70 % upravičenih stroškov (A+B+C) na celoten prijavljen projekt
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Zap. št. Drugi proračunski viri – ministrstva, občine, skladi … (navesti) Znesek (bruto v EUR) 

1.

Zap. št. Sredstva, pridobljena na razpisih v tujini (navesti) Znesek (bruto v EUR) 

1.

Zap. št. Soorganizatorji (nujno navesti v primeru soorganizacije) Znesek (bruto v EUR) 

1.

V primeru navedbe soorganizatorja je potrebno podati izjavo.

Zap. št. Drugi prihodki (navesti) Znesek (bruto v EUR) 

1.

PREDVIDENI PRIHODKI Vrednost v letu 2015 (bruto v EUR) Delež v letu 2015 (%) 

Javna agencija za knjigo RS 

Drugi proračunski viri – ministrstva, občine, skladi ... SKUPAJ 

Sredstva, pridobljena na razpisih v tujini SKUPAJ 

Soorganizatorji SKUPAJ 

Drugi prihodki SKUPAJ 

Lastna sredstva prijavitelja: 

VSI PRIHODKI SKUPAJ 100% 

Datoteke
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IZJAVA - OBR1

IZJAVLJAMO: 

Predlagatelj vloge mora izpolnjevati vse pogoje, zato morate označiti vsako izjavo. 

da smo nevladna ali zasebna nepridobitna organizacija, registrirana za opravljanje kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in/ali

zamejstvu; 

da nismo javni zavod, javni sklad ali druga oseba javnega prava, ki jim država oz. lokalna skupnost zagotavlja financiranje oz. nismo

gospodarska družba; 

da smo v primeru, da smo bili v letu 2014 pogodbena stranka JAK, v pogodbenem roku izpolnili vse pogodbene obveznosti do JAK; 

da prijavljeni projekti ali deli projektov niso financirani na drugih razpisih JAK; 

da za isti projekt in isti namen prijavitelji ali soorganizatorji nismo pridobili javna sredstva iz drugega javnega vira oz. razpisa JAK ali

drugih javnih financerjev (velja prepoved dvojnega financiranja); 

da prijavljamo kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki niso sestavni del programov v izobraževalnih ustanovah

ali v javnih zavodih v Sloveniji; 

da se z istim kulturnim projektom na javni razpis JR2–USP–2015 prijavljamo samo enkrat; 

da smo edini prijavitelj, ki podaja vlogo na javni razpis JR2–USP–2015 za kulturni projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige,

ki ga prijavljamo; 

da prijavljamo največ dva (2) kulturna projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige; 

da prijavljamo kulturni projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige, kjer sodelujeta vsaj dva (2) predavatelja; 

da zagotavljamo dostopnost kulturnega projekta poklicnega usposabljanja na področju knjige javnosti; 

da prijavljamo kulturni projekt poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki bo v celoti realiziran v letu 2015; 

da imamo s soorganizatorjem/ji sklenjen dogovor o vsebinskem in finančnem sodelovanju pri prijavljenem projektu USP (izjava velja v

primeru navedbe soorganizatorja v obrazcu); 

da predlagamo projekt USP, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70 odstotkov vseh upravičenih stroškov in da bomo

za izvedbo projekta USP zagotovili najmanj 30 odstotni delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov ter da ima prijavljeni

projekt USP pregledno in realno izdelano finančno konstrukcijo in je finančno uravnotežen, kar pomeni, da so prihodki in odhodki

prijavljenega projekta enaki; 

da smo ob prijavi na razpis poravnali tarifo, v višini 25 EUR, skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo RS, 

da dovoljujemo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani Javne agencije za knjigo RS skladno z

Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, 

da smo proučili dokumentacijo javnega razpisa JR2–USP–2015 in vzorec pogodbe ter sprejemamo vse pogoje in kriterije za

ocenjevanje vlog, vsebovane v njej ter vsebino pogodbe. 
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Potrdilo o plačilu prilagam TUDI v elektronski obliki

Podpis odgovorne osebe in žig:

POTRDILO O PLAČILU - OBR1

 DA 

NE 

Kraj in datum:

Dodatne informacije: Tjaša Urankar, 01/369 58 25, tjasa.urankar@jakrs.si 
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