
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 (podpisnik pogodbe)

Kontaktna oseba

JR9-AVTORJI-2016: MOBILNOST AVTORJEV (M)

TA VERZIJA PRIJAVNEGA OBRAZCA NI VELJAVNA. PRIJAVNI OBRAZEC JE VELJAVEN, KO JE ZAKLJUČEN V SPLETNI APLIKACIJI.
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Področje ustvarjanja                   

Število vseh izdanih samostojnih izvirnih leposlovnih ali humanističnih del v slovenščini                   

Založbe, ki so knjige izdale                   

Naslovi knjig, ki jih namerava avtor izdati v slovenskem jeziku v letu 2016, in založbe

                                      

Mediji, v katerih je avtor objavljal v slovenskem jeziku v obdobju 2012–2016

Prejete nagrade in nominacije (navesti)

Seznam prvič izdanih samostojnih izvirnih knjig avtorja v obdobju 2012–2016

                                                                            

Literarni nastopi doma in v tujini, delovne štipendije za bivanje v tujini, najodmevnejše medijske predstavitve avtorjevega dela ipd.

Predstavitev drugih dejavnosti prijavitelja

Naslov prireditve                   

Spletna stran prireditve                   

Čas dogajanja                   

Kraj dogajanja                   

Vloga avtorja na prireditvi                   

Ime in priimek drugih slovenskih sodelujočih avtorjev

                   

Ime in priimek drugih tujih sodelujočih avtorjev

                   

Predstavitev prireditve

SPLOŠNI PODATKI - Mobilnost avtorjev (M)

Reference prijavitelja  

 

 

 

Zap. št. Naslov knjige Založba 

1.

                 

(največ 2000 znakov)

                 

(največ 2000 znakov)

Zap. št. Naslov knjige Leto izida Založba Obseg v AP/verzih 

1.

                 

(najmanj 200 znakov, največ 2000)

Predstavitev prireditve v tujini, kamor želi avtor odpotovati: 

 

 

 

 

 

Zap. št. Ime in priimek 

1.

Zap. št. Ime in priimek 

1.

                 

(najmanj 200 in največ 2000 znakov)
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Upravičeni stroški so: potni stroški, in sicer za vlak (2. razred), ali avtobus, ali letalo (ekonomski razred), ali kilometrina, največ v višini

vrednosti železniške vozovnice 2. razreda, stroški vinjet, stroški drugih javnih prevozov in stroški vizumov. Med upravičene stroške ne sodijo

stroški za nočitve, garaže, zavarovanja, kotizacije ipd, zato jih ne vpisujte v finančno konstrukcijo. JAK bo izbranim izvajalcem projektov

sofinancirala do 100 % in največ 2.000,00 EUR vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt.

PREDVIDENI ODHODKI/STROŠKI

Stroški avtorja

                                      

                  

PREDVIDENI PRIHODKI

                                    

                                    

                                    

                                    

                  

*Drugi proračunski viri - razrez

                                      

*Drugi prihodki - razrez

                                      

FINANČNA KONSTRUKCIJA - Mobilnost avtorjev (M)

Finančna konstrukcija 

Zap. št. Opis Znesek (€) 

1.

Odhodki skupaj 

 Znesek (€) Delež (%) 

Javna agencija za knjigo RS 

Lastna sredstva prijavitelja 

* Drugi proračunski viri (skupaj) 

* Drugi prihodki (skupaj) 

PRIHODKI SKUPAJ 100% 

Pogoj za sodelovanje na javnem razpisu JR9–AVTORJI–2016 je, da zaprošate za financiranje do 100 % upravičenih stroškov in največ
2.000,00 € vseh upravičenih stroškov na prijavljeni projekt posamičnega avtorja.

Pogoj za sodelovanje na javnem razpisu JR9–AVTORJI–2016 je, da prijavljate kulturne projekte, ki so finančno uravnoteženi, kar pomeni, da
morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki).

Zap. št. Opis Znesek (€) 

1.

Zap. št. Opis Znesek (€) 

1.
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- vabilo avtorju na prireditev v tujini;

- program prireditve v tujini, kamor je avtor povabljen. Če uradnega programa še ni, vsaj okvirni program.

Obvezne priloge:

Podpis avtorja:

 

IZJAVA - Mobilnost avtorjev (M)

IZJAVLJAM: 

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

da izpolnjujem splošne pogoje javnega razpisa JR9–AVTORJI–2016; 

da izpolnjujem posebne pogoje javnega razpisa JR9–AVTORJI–2016 za področje mobilnosti avtorjev v tujini; 

da sem edini prijavitelj za ta kulturni projekt (v celoti ali delu); 

da se z istim kulturnim projektom (v celoti ali delu) na razpis prijavljam samo enkrat; 

da sem proučil dokumentacijo javnega razpisa JR9–AVTORJI–2016 in jo v celoti sprejemam. 

Datoteke

                 

Kraj in datum:  

Dodatne informacije: Katja Stergar, 01/369 58 27, katja.stergar(at)jakrs.si.
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