
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 REVIJ (IR)
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Opis referenc prijavitelja na razpisnem področju

Prijavljena revija je izhajala v letu 2014

Naslov in podnaslov revije                   

Odgovorni in/ali glavni urednik                   

Člani uredniškega odbora (navesti ime in priimek, ločiti z vejicami)                   

Likovno-tehnični urednik                   

Lektor/korektor                   

                  ---izberi---

Število vseh zvezkov v letniku 2015                   

Od tega število posebnih zvezkov v letniku 2015                   

Predstavitev referenc glavnega/odgovornega urednika

Predstavitev referenc ključnih stalnih sodelavcev revije (avtorjev, prevajalcev, urednikov rubrik, ilustratorjev,
fotografov)

                   ---izberi---                    

Opis programske usmeritve revije (izvleček iz programske zasnove), posebej predstavitev predvidenih
tematskih blokov, posebnih številk ipd. v letu 2015

SPLOŠNI PODATKI - Izdaja revij (IR)

SEZNAM REVIJ, KI JIH PRIJAVITELJ IZDAJA OZ. JIH JE IZDAJAL DO VKLJUČNO LETA 2014 

Zap. št. Naslov in podnaslov revije: 

1.

                 

(pomembnejši tematski sklopi v reviji, posebne številke, spremljevalna dejavnost – izvedba okroglih miz, natečajev…; v primeru prijave
nove revije predstavitev dosedanje dejavnosti prijavitelja na področju založništva knjig, revij ali časopisov - najmanj 300 in največ 2000
znakov )

DA 

NE 

PODATKI O IZHAJANJU PRIJAVLJENE REVIJE V LETU 2015 

 

 

 

 

 

 Obseg  

Obseg celotnega letnika revije 2015 v AP ali straneh 

 

 

                 

(najmanj 300 in največ 1500 znakov)

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Reference 

1.

                 

(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

                  

                  

                  

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA - Izdaja revij (IR)

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA 2015 

Zap. št. Vrsta dela Skupni obseg dela (AP ali verzi) Znesek v EUR (bruto) 

1.

Sklop A: stroški avtorskega dela – navesti po sklopih (izvirna avtorska besedila, prevodi besedil v slovenski jezik, ilustracije in drugo
vizualno gradivo, odkup avtorskih pravic za besedila in vizualno gradivo, lektoriranje …).

Sklop A - skupaj 

Zap. št. Stroški tiskarske priprave in tiska ter priprave spletne revije Znesek v EUR (bruto) 

1.

Sklop B - skupaj 

Zap. št. Sklop C: Stroški uredniškega dela Znesek v EUR (bruto) 

1.

Sklop C: stroški uredniškega dela (pri redno zaposlenih urednikih do višine letne bruto plače, pri pogodbenih urednikih znesek
honorarjev na letni ravni).

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 10.000,00 € na letnik revije.
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Predvideni prihodki

                                    

                                    

                                    

                  

*Sredstva predvidenih drugih sofinancerjev (poimensko navesti)

                                      

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

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: Skupaj z natisnjenim obrazcem za področje IR naj prijavitelj pošlje po en (1) izvod vseh
izdanih zvezkov prijavljene revije – SAMO V PRIMERU, ČE JAK V LETU 2014 REVIJE NI SOFINANCIRALA.
Obvezna priloga je tudi dokazilo o plačilu tarife v znesku 25,00 eur.

Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe in žig:

IZJAVA - Izdaja revij (IR)

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 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 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 v obdobju 2013–2014 izkazujemo reference na področju založništva/izdaja knjig, revij ali časopisov, 

da kandidiramo na javnem razpisu z literarno, kulturno, humanistično ali umetnostno revijo, ki bo v letu 2015 izhajala v slovenskem

jeziku v tiskani obliki vsaj dvakrat (2) letno, tj. dva zvezka letno, v letnem obsegu najmanj 12 AP in v nakladi najmanj 200 izvodov, 

da oglasni prostor v reviji ne presega 10 % celotnega prostora posameznega zvezka, 

da bodo vsi zvezki sofinancirane revije dostopni na spletnem portalu JAK RS za revije, in sicer največ 6 mesecev po izidu

posameznega zvezka revije oz. največ 6 mesecev po začetku delovanja portala, 

da ima revija urejeno distribucijo in je dostopna bralcem na celotnem območju Slovenije, 

da predlagamo projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 10.000,00 EUR upravičenih stroškov. 

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

vlog ter osnutek pogodbe. 

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