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JR2–USP–2017: OBR1

Prijavitelj

Naziv prijavitelja:

Matična številka:

Davčni zavezanec:

C

Davčna številka:

Pošta:
Spletna stran:

Hišna št.:

OB

Naslov:

Poštna št.:

Hišna št.:

ZC

Naslov:

RA

Naslov za vročanje

Poštna št.:

Pošta:

A

Podatki o TRR računu
Transakcijski račun:

-N

Naziv banke in ekspozitura:
Naslov banke (ulica, kraj):

E

Ime:

Priimek:

Funkcija:

Priimek:

Funkcija:

Kontaktna oseba

Telefon:
E-pošta:

Mobilni telefon:

UJ

NJ
OL

Ime:

P
IZ

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)

SPLOŠNI PODATKI - POKLICNO USPOSABLJANJE NA PODROČJU KNJIGE (USP)
Podatki prijavitelja v obdobju 2014–2016
Seznam realiziranih projektov prijavitelja poklicnega usposabljanja na področju knjige v obdobju 2014–2016

VZ

Zap. št. Naslov projekta

Trajanje in kraj izvedbe

Kratek vsebinski opis projekta

Sredstva JAK (v EUR)

1.

E
OR

Podatki o prijavljenem projektu USP za leto 2017
Področje prijave projekta USP (označiti):
a. ZALOŽNIŠTVO

b. KNJIGOTRŠTVO

Naslov prijavljenega projekta USP v letu 2017

C

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

OB

Čas

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

Soorganizatorji (navesti)

1.

ZC

Zap. št. Soorganizator

RA

Kraj izvedbe

Ciljna populacija, ki ji je izobraževanje namenjeno

A

Število predavateljev poklicnega usposabljanja oz. izobraževanja

Predvideno število sodelujočih
Poklicna in izobrazbena struktura sodelujočih

Vsebinska predstavitev projekta USP

P
IZ

Teritorialni doseg

E

Predvidena višina kotizacije (EUR)

-N

Število izvajalcev poklicnega usposabljanja oz. izobraževanja

NJ
OL

Reference prijavitelja, s poudarkom na kakovosti in odmevnosti doslej izvedenih kulturnih projektov poklicnega
usposabljanja na področju knjige

Pomen in vloga kulturnega projekta za krepitev slovenskega založništva oz. knjigotrštva, krepitev poklicnih
kompetenc zaposlenih na področju založništva in knjigotrštva ter dvig kakovosti in prodaje izdanih knjig in revij

Reference vključenih strokovnjakov in predavateljev (navesti poimensko)

UJ

Pomen in vloga kulturnega projekta za uspešno uveljavljanje slovenskih avtorjev v tujini ter razvoj in uveljavitev
literarnega posredništva

Izvedljivost in inovativnost načrtovanih promocijskih aktivnosti za informiranje javnosti, zagotavljanje visoke
dostopnosti kulturnega projekta ter vključevanje ciljnih skupin

Predstavitev prostorskih in tehničnih kapacitet prijavitelja za izvedbo projekta USP

VZ

Projekt je namenjen otrokom in mladostnikom

E
OR

Da
Ne

Projekt je namenjen izobraževanju odraslih
Da
Ne

Da
Ne

C

Projekt je namenjen invalidskim organizacijam

OB

Projekt je namenjen manjšinskim etničnim skupnostim
Da
Ne

RA

Projekt je namenjen odraslim v tretjem življenjskem obdobju
Da
Ne

Zap. št. Ime
nagrade/priznanja

ZC

NAGRADE IN PRIZNANJA, KI JIH VKLJUČUJE PRIJAVLJENI PROJEKT USP
Oblika nagrade/priznanja
navesti (primer: denarna,
listina ,,,)

(Izpolnijo le tisti, katerih kulturni projekt vsebuje tudi nagrade.)

Število
priznanj

Višina izplačila nagrade/priznanja
nagrajencu (v EUR)

A

1.

Število
nagrad

E

-N
UJ

NJ
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P
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FINANČNA KONSTRUKCIJA
Finančna konstrukcija projekta USP 2017
Naslov projekta

VZ

PREDVIDENI ODHODKI (STROŠKI)
Sklop A: stroški sodelujočih*

1.

Število nastopov/predavanj

E
OR

Zap. št. Opis/vrsta dela

Znesek (bruto v EUR)

(*stroški avtorskega dela za strokovnjake, predavatelje, moderatorje, prevajalce …, potni stroški in nastanitev sodelujočih – potrebno je
navesti ime predavatelja/ moderatorja … in obseg dela - npr. število predavanj/nastopov)

Sklop A - skupaj

C
Zap. št. Opis
1.

OB

Sklop B: stroški izvedbe in promocije*

Znesek (bruto v EUR)

(*najem in ureditev prostorov, najem tehnične opreme, oglaševanje in tiskovine, pogostitve, nastanitve, prevozi in logistika ipd.)

ZC

RA

Sklop B - skupaj

Sklop C: splošni stroški in stroški dela prijavitelja
Zap. št. Opis

Znesek (bruto v EUR)

A

1.

Upravičeni stroški v letu 2016 (A+B+C)
Sklop C - skupaj
Delež sklopa C (%)

Sklop C ne sme presegati 50 odstotkov skupne vrednosti upravičenih stroškov.

E

-N

Znesek (bruto v EUR)

Zap. št. Opis

Znesek (bruto v EUR)

1.

Celotna vrednost upravičenih stroškov
Znesek (bruto v EUR)
Sklop A

Delež (v %)

Sklop C
Skupaj (A+B+C)

Celotna vrednost projekta

100 %

UJ

Sklop B

NJ
OL

Sklop D - skupaj

P
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Sklop D: neupravičeni stroški

VSI ODHODKI/STROŠKI SKUPAJ (A+B+C+D)

ZAPROŠENA SREDSTVA

VZ

Znesek (bruto v EUR)

Upravičeni stroški (A + B + C)
Zaprošena sredstva za sofinanciranje projekta*

E
OR

Delež zaprošenih sredstev (%)
**JAK

bo prijaviteljem sofinancirala največ 70 % upravičenih stroškov (A+B+C) na celoten prijavljen projekt.

PREDVIDENI PRIHODKI

Sredstva, pridobljena na razpisih v R Sloveniji (poimenska navedba)

C

Zap. št. Sofinancer
1.

Znesek (bruto v EUR)

OB

Sredstva, pridobljena na razpisih v tujini (poimenska navedba)
Zap. št. Sofinancer
1.

Znesek (bruto v EUR)

RA

Sredstva soorganizatorjev (poimenska navedba)
Zap. št. Sofinancer

Donacije (poimenska navedba)
Zap. št. Sofinancer

Znesek (bruto v EUR)

A

1.

ZC

1.

Znesek (bruto v EUR)

PREDVIDENI PRIHODKI SKUPAJ

-N

Znesek (bruto v EUR)

Sredstva, pridobljena na razpisih v R Sloveniji

Sredstva soorganizatorjev
Donacije

Sredstva Javne agencije za knjigo RS
VSI PRIHODKI SKUPAJ

100 %

UJ

NJ
OL

Opozorilo: prihodki = odhodki (stroški)

P
IZ

Lastna sredstva

E

Sredstva, pridobljena na razpisih v tujini

Delež (v %)

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

VZ

da izpolnjujemo razpisne pogoje javnega razpisa JR2–USP–2017;
da smo ob prijavi na razpis poravnali tarifo v višini 25,00 EUR, skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo RS;

E
OR

da smo edini prijavitelj za ta kulturni projekt (v celoti ali delu);
da se z istim kulturnim projektom (v celoti ali delu) na razpis prijavljamo samo enkrat;
da smo proučili dokumentacijo javnega razpisa JR2–USP–2017 in jo v celoti sprejemamo;

C

da smo seznanjeni z vzorcem pogodbe javnega razpisa JR2–USP–2017.

POTRDILO O PLAČILU

OB

PRILOGE

Dokazilo o plačilu tarife JAK – Obvezna priloga

ZC

Kraj in datum:

RA

Datoteke

Podpis odgovorne osebe in žig:

A
-N

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