
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:

Prijavitelj

Naslov za vročanje

Podatki o TRR računu

Odgovorna oseba

Kontaktna oseba

JR1–VKP–2016–2018: OBR-VKPVZO
R

EC
 - N

E IZPO
LN

JU
J!



Seznam zahtevnejših knjižnih projektov, ki so izšli pri prijavitelju

Naslov večletnega knjižnega projekta

Avtor večletnega knjižnega projekta

Obseg v verzih

Obseg v AP

Naklada

Predvidena MPC knjižnega dela

Opis referenc prijavitelja s poudarkom na dosežkih na razpisnem področju

Reference avtorjev večletnega knjižnega projekta

---izberi---

Reference urednika oz. urednikov prijavljenega knjižnega dela

Pomen večletnega knjižnega projekta za slovensko kulturo in raznovrstnost knjižne produkcije

2016

2017

2018

SPLOŠNI PODATKI

Podatki o prijavitelju 

Zap. št. Avtor Naslov knjige Prevajalec v primeru prevoda Naklada Leto izdaje MPC (EUR) 

1.

2.

3.

Vpišite samo tri (3) knjižne projekte.

Prijavljeni večletni knjižni projekt za obdobje 2016-2018 

Če je avtorjev več, jih vpišite zaporedno in ločite z vejicami.

EUR

(najmanj 500 znakov)

Zap. št. Ime in priimek Vrsta dela Reference 

1.

Zap. št. Ime in priimek Reference 

1.

(najmanj 500 znakov)

Predvidene faze izvedbe knjižnega projekta po letih v obdobju 2016-2018 

Opišite izvedbo projekta po letih

(najmanj 120 znakov)

(najmanj 120 znakov)

(najmanj 120 znakov)
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Utemeljite dinamiko in izvedljivost projekta v obdobju 2016-2018

Predstavite načrt dejavnosti za zagotavljanje dostopnosti prijavljenega knjižnega projekta javnosti in za njegovo promocijo

(najmanj 120 znakov)

(najmanj 120 znakov)VZO
R
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PREDVIDENI ODHODKI (STROŠKI)

ZAPROŠENA SREDSTVA

FINANČNA KONSTRUKCIJA

Finančna konstrukcija za obdobje 2016-2018 

Zap. št. Sklop A: stroški avtorskega dela Strošek (EUR) 

1.

2.

3.

Prijavitelji vpišejo ime in priimek avtorja ter vrsto dela. Pri tem morajo upoštevati naslednje izhodiščne avtorske honorarje: za izvirne

ustvarjalce v višini vsaj 365 EUR bruto na avtorsko polo, za prevajalce vsaj 282 EUR bruto na avtorsko polo za prvo naklado/prvo izdajo.

Sklop A - skupaj 

Zap. št. Sklop B: tiskarski stroški/stroški priprave e-knjige Strošek (EUR) 

1.

2.

Prijavitelji naj v finančni konstrukciji upoštevajo stroške tiska za izhodiščno naklado 400 izvodov.

Sklop B - skupaj 

Zap. št. Sklop C: splošni stroški in stroški dela založnika, vključno z uredniškim delom, ter stroški promocije Strošek (EUR) 

1.

2.

3.

Prijavitelji naj v tabeli navedejo posamične vrste stroškov.

Sklop C - skupaj 

Zap. št. Sklop D: drugo Strošek (EUR) 

1.

Sklop D - skupaj 

Odhodki skupaj 

Obdobje 2016-2018 (EUR) 

Upravičeni stroški (A + B + C) 

Zaprošena sredstva1

Delež zaprošenih sredstev (%) 

1JAK bo prijaviteljem sofinancirala največ 70 % upravičenih stroškov (A + B + C) večletnega knjižnega projekta.
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PREDVIDENI PRIHODKI

*Sredstva predvidenih drugih sofinancerjev (poimensko navesti)

Vrste prihodkov Predvideni prihodki
v obdobju 2016-2018 (EUR) 

v % 

Sredstva Javne agencije za knjigo RS 

Lastna sredstva prijavitelja 

Sredstva drugih sofinancerjev* 

Skupaj 100% 

Prijavljeni knjižni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki =

odhodki).

Zap. št. Sofinancer Sredstva v letih 2016-2018 (EUR) 

1.

2.

Celotna sredstva predvidenih drugih sofinancerjev za leta 2016-2018 (EUR) 
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IZJAVA

IZJAVLJAMO: 

Prijavitelj na razpis mora izpolnjevati vse pogoje in ustrezno označiti vse spodaj navedene izjave. 

da smo pravna oseba, najmanj tri (3) leta registrirana za opravljanje založniške dejavnosti v Republiki Sloveniji ali zamejstvu; 

da smo v primeru, da smo bili v letu 2015 pogodbena stranka JAK, izpolnili vse pogodbene obveznosti do JAK; 

da za isti kulturni projekt na ta javni razpis poda vlogo le en prijavitelj; 

da pri prijavi na ta javni razpis upoštevamo vsebine, navedene v 2. točki besedila tega razpisa, ter upravičene stroške, navedene v točki 5.

besedila tega razpisa; 

da prijavljamo kulturni projekt, ki bo realiziran do konca leta 2018; 

da smo do izteka roka za prijavo na razpis izdali vsaj tri (3) zahtevna knjižna dela; 

da prijavljamo kulturni projekt (posamično knjižno izdajo ali serijo knjig), ki zaradi obsega, strokovne ali tehnične zahtevnosti ni izvedljiv v

enem letu,  

da prijavljamo največ en (1) večletni knjižni projekt; 

da zagotavljamo, da bo knjiga v tiskani obliki izšla najmanj v 400 izvodih ter da bo v primeru razprodane naklade dosegljiva s tiskom na

zahtevo oz. ponatisom najmanj pet let po prvem izidu, 

da zagotavljamo, da bo v primeru e-knjige izdaja pripravljena v uveljavljenem elektronskem formatu ter da bo e-knjiga prosto dostopna ali

dostopna v e-knjigarnah še najmanj pet (5) let po izidu sofinancirane knjige; 

da zagotavljamo, da bomo osnovne podatke o sofinanciranem knjižnem projektu skladno z realizacijo projekta vključevali na spletni portal

JAK www.blizjiknjigi.si (podatki o delu, naslovnica, kazalo, kratek odlomek, predstavitev avtorja …); 

da bomo upoštevali izhodiščne avtorske honorarje iz 5. točke besedila tega javnega razpisa; 

da delež pričakovanih sredstev JAK v finančni konstrukciji predlaganega kulturnega projekta ne presega 70 odstotkov vseh upravičenih

stroškov, 

da prijavljamo kulturni projekt z uravnoteženo finančno konstrukcijo, kar pomeni, da so odhodki/stroški in prihodki prijavljenega knjižnega

projekta enaki; 

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 seznanjeni z dokumentacijo javnega razpisa JR1–VKP–2016–2018 in vzorcem pogodbe ter sprejemamo vse pogoje in kriterije za

ocenjevanje vlog ter vsebino pogodbe. 
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Potrdilo o plačilu tarife JAK RS

Podpis odgovorne osebe in žig:

POTRDILO O PLAČILU

Potrdilo o plačilu prilagam TUDI v elektronski obliki. 

Datoteke

Kraj in datum:

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