
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

JR3–KNJIGA–2015: IZDAJA KNJIG (IK)
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Posebni pogoj za področje IK je, da so prijavitelji v obdobju 2012–2014 izdali skupaj vsaj šest (6) knjižnih naslovov v slovenskem

jeziku.

SEZNAM IZDANIH KNJIG PRIJAVITELJA V SLOVENSKEM JEZIKU V OBDOBJU 2012–2014

- 6 obveznih knjig

                                                      ---izberi---                   

                                                      ---izberi---                   

                                                      ---izberi---                   

                                                      ---izberi---                   

                                                      ---izberi---                   

                                                      ---izberi---                   

Opis referenc prijavitelja na razpisnem področju izdaja knjig, s poudarkom na obdobju 2012–2014

Podatki o prijavljeni knjigi za leto 2015

Avtor                   

Naslov dela                   

Prevajalec                   

Ilustrator                   

Obseg v AP                   

Obseg v verzih                   

Naklada                   

Predvidena maloprodajna cena (EUR)                   

Predvidena izdaja elektronske knjige:

Kratka predstavitev knjižnega dela

Predstavitev avtorja/-ev knjižnega dela

Reference prevajalca v primeru prevodov in drugih ključnih sodelavcev (urednika, ilustratorja pri ilustriranih
izdajah, pisca spremne študije ipd.)

                                                         

Načrt promocije knjižnega dela

SPLOŠNI PODATKI - Izdaja knjig (IK)

Ime avtorja Naslov knjige Naklada Leto izdaje MPC 

                 

(najpomembnejša izdana dela, nagrade, izvedene promocije, organizacija okroglih miz, obiski avtorjev iz tujine, prodaja avtorskih pravic
v tujino)

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 

Ne 

                 

(tematika, pomen in aktualnost za slovenski kulturni prostor, v primeru dela za otroke in mladino primernost za ciljno skupino bralcev)

                 

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Reference 

1.

                 

(Najmanj 300 in največ 2000 znakov.)
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Kratka predstavitev distribucije

                 

(Najmanj 300 in največ 2000 znakov.)
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PREDVIDENI UPRAVIČENI STROŠKI/ODHODKI

Sklop A: Stroški avtorskega dela*

                                                         

                  

Sklop B

                                      

                  

Sklop C

                                      

                  

Sklop D

                                      

                  

Celotna vrednost

                  

Zaprošena sredstva

                  

                  

                  

Predvideni prihodki

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA - Izdaja knjig (IK)

FINANČNA KONSTRUKCIJA KNJIŽNEGA PROJEKTA 2015 

Zap. št. Ime in priimek Obseg dela (AP ali verzi) Znesek v EUR (bruto) 

1.

Sklop A: stroški avtorskega dela (avtorji besedil, avtorji uvodnih/spremnih besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, strokovni pregled, plačilo 
avtorskih pravic idr.)

Sklop A - skupaj 

Zap. št. Stroški tiskarske priprave in tiska ter priprave e-knjige Znesek v EUR (bruto) 

1.

Sklop B - skupaj 

Zap. št. Stroški uredniškega dela in promocije knjižnega dela Znesek v EUR (bruto) 

1.

Sklop C - skupaj 

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

1.

Sklop D - skupaj 

Skupaj (A+B+C+D) 

  

Upravičeni stroški 

Zaprošena sredstva* 

Delež zaprošenih sredstev (%) 

*JAK bo prijaviteljem sofinancirala največ 70 % upravičenih stroškov (A+B+C) oz. največ 7.000,00 EUR za knjižni projekt.
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*Sredstva predvidenih drugih sofinancerjev (poimensko navesti)

                                      

Vrste prihodkov Vrednost v letu 2015 v EUR Delež v letu 2015 

Sredstva Javne agencije za knjigo RS 

Lastna sredstva prijavitelja  

Sredstva drugih sofinancerjev*  

Skupaj 100% 

Zap. št. Sofinancer Sredstva v letu 2015 (EUR) 

1.
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OBVEZNA PRILOGA: v primeru prijave izvirne slikanice priložiti delovno verzijo besedila in tri (3) osnutke
ilustracij; dokazilo o plačilu tarife v višini 25,00 eur.

Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe in žig:

IZJAVA - Izdaja knjig (IK)

Izjavljamo: 

da smo registrirani za opravljanje založniške dejavnosti v Sloveniji ali v zamejstvu, 

da nismo sprejeti kot izvajalci javnega kulturnega programa na področju knjige v letu 2015 na istem razpisnem področju iz naslova

javnega razpisa JR1–PROGRAM–2013–2015, 

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

da kot javni zavod v letu 2015 nismo bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2015 s strani

ministrstva, pristojnega za kulturo, oz. da kot javni zavod predlagamo projekte, ki niso del sofinanciranega rednega programa, 

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

da za isti projekt in isti namen nismo pridobili sredstev drugih financerjev, 

da smo ob prijavi na razpis poravnali tarifo, skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 

in št. 50/2014). 

da smo v obdobju 2012–2014 izdali najmanj šest (6) knjižnih naslovov v slovenskem jeziku s področja javnega razpisa, 

da zaprošamo za sofinanciranje največ treh (3) knjižnih naslovov v slovenskem jeziku s področja javnega razpisa, ki bodo izšli do

konca leta 2015, 

da prijavljamo knjižna dela, ki niso bila v redni prodaji ali dostopna v knjižnicah pred 1. 1. 2015, 

da zagotavljamo, da bo knjižni projekt v tiskani obliki izšel v najmanj 300 izvodih, poezija in drame v najmanj 200 izvodih, slikanice pa

v najmanj 500 izvodih ter da bo sofinancirana knjižna izdaja v primeru razprodane naklade dosegljiva s tiskom na zahtevo oz. 

ponatisom najmanj tri leta po izidu,  

da v primeru prijave izvirne slikanice k vlogi za sofinanciranje prilagamo besedilo slikanice in tri (3) osnutke ilustracij;  

da bomo pri izdaji subvencioniranih knjižnih del zagotovili izhodiščni avtorski honorar izvirnim ustvarjalcem v višini vsaj 365,00 EUR

bruto na avtorsko polo, prevajalcem vsaj 282,00 EUR bruto na avtorsko polo, za izvirno pesniško zbirko pavšal v višini vsaj 2.600,00 

EUR bruto za avtorja besedila, za prevod pesniške zbirke pavšal vsaj 2.100,00 EUR bruto za avtorja besedila in za pisca slikanice

pavšal vsaj 550,00 EUR bruto za prvo naklado/ izdajo, 

da predlagamo projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 7.000,00 EUR upravičenih stroškov projekta. 

da smo proučili dokumentacijo javnega razpisa JR3-KNJIGA-2015 in sprejemamo vse navedene pogoje in kriterije za ocenjevanje 

vlog ter osnutek pogodbe. 

da v primeru izbora sofinanciranega knjižnega dela za maturitetno branje zagotavljamo, da se maloprodajna cena ne bo zvišala 

Dodatne informacije: Vlasta Vičič, 01/369 58 26, vlasta.vicic(at)jakrs.si 
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