VZOREC OBRAZCEV – NE IZPOLNJUJTE V TEJ OBLIKI! Obrazci naj vam
služijo le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

OBRAZEC A:
1. PREDLAGATELJ:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Naziv predlagatelja:
Naslov:
Pošta in kraj:
Matična številka:
Davčna številka:
Organizacijska oblika predlagatelja:

2. PODATKI O TRANSAKCIJSKEM BANČNEM RAČUNU
2.1 Številka transakcijskega bančnega računa vlagatelja za nakazilo nepovratne financne
spodbude:
Številka računa:
Banka, ki vodi trr račun:
Naslov in pošta banke:

3. PODATKI O KONTAKTNIH OSEBAH
Oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
pomoči:
3.1 Ime in priimek:
Telefon:

Funkcija:
Elektronska pošta:

Fax:

Kontaktna oseba:
3.2 Ime in priimek:
Telefon:

Funkcija:
Fax:

Elektronska pošta:
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OBRAZEC A1: PODATKI O PRETEKLEM
DELOVANJU PREDLAGATELJA
OBSEG IN UČINKI REALIZACIJE PROJEKTOV
PREDLAGATELJA NA PODROČJU IZBRANE DEJAVNOSTI V
PRETEKLIH TREH LETIH
1. Organizacijska oblika predlagatelja
Društvo
Zveza društev
2.1 Ime produkcijske skupine (sekcije društva):
Število aktivnih članov
2.2 Opis delovanja predlagatelja (ustanovitev, dosedanje delo,ciji) 200 - 500 znakov

3. Strokovno vodstvo predlagatelja
Ime in priimek Funkcija v skupini Reference (do 300 znakov)
4. Navedite pomembnejše izvedene samostojne projekte na področju izbrane dejavnosti v preteklih
treh letih
Projekt

Kraj izvedbe

Datum izvedbe

Kratek opis projekta (do 300 znakov)

5. Dosežki predlagatelja na strokovno spremljanih prireditvah na področju izbrane dejavnosti
(navedite udeležbe na regijskih, državnih in mednarodnih srečanjih v zadnjih treh letih) oz. konkretni
organizacijski projekti zvez kulturnih društev v zadnjih treh letih
Prireditev

Kraj Datum

Nivo

6. Navedite pomembnejše medijske objave v preteklih treh letih (pri spletnih objavah navedite
povezavo):
Ime medija Naslov prispevka Projekt, o katerem je bilo poročano Datum objave Spletna povezava
7. Predlagatelj ima status pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture:
Da
Ne
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OBRAZEC B: PODATKI O PROJEKTU
OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU
1. Ime projekta
2. Oblika projekta
Prireditev
Izobraževanje
Založništvo
3. Način
Izvedba
Udeležba
4. Število sodelujočih (število organizatorjev in udeležencev)
Število sodelujočih posameznikov
Število sodelujočih posameznikov, mlajših od 22 let
Število sodelujočih posameznikov, starejših od 65 let
Število sodelujočih društev/skupin
5. Kraj izvedbe
6. Soorganizatorji

SINOPSIS
1. Opis projekta
Natančno opišite vsebino in obliko izvedbe, utemeljite tematiko, opišite, kdo so sodelujoči
obseg: 1000–2000 znakov: ______________________________________
Izjava o avtorskem delu:
Izjavljamo, da je vsebina odgovora pod točko 1. po določilih Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah
(Uradni list RS, št. 16/07 - UPB3 in 68/08 - /ZASP-E/, 110/2013 - /ZASP-F/) avtorsko delo.
2. Navedite reference strokovnega vodstva in sodelavcev pri projektu s področja izbrane dejavnosti
Ime in priimek

Strokovni naziv Vloga v projektu Član društva

Reference

3. Terminski načrt izvedbe projekta (obvezno v letu 2016)
3.1. Trajanje projekta (v dnevih oz. mesecih)
3.2. Datum zaključka izvedbe projekta (datum se vnese v pogodbo o sofinanciranju, nanj se vežejo
roki za oddajo poročil)

FINANČNI NAČRT
1. Pregled vseh odhodkov
Vrsta odhodka
Tiskana gradiva (vabila, plakati)

Znesek (EUR) Delež (%)

Stroški dvorane in tehnike
Honorarji zunanjim sodelavcem
Avtorske pravice
Kotizacija (za udeležbe na seminarjih)
Drugi materialni stroški
Potni stroški
Drugi stroški
Skupaj odhodki1

0,00

100%

2. Pregled vseh prihodkov
Vir prihodkov
Znesek (EUR) Delež (%)
2
Načrtovani delež sofinanciranja JSKD
Dotacije iz občinskega proračuna
Lastni prihodki (vstopnine, itd.)
Sponzorska sredstva
Drugi viri**
Skupaj prihodki1
0,00
100%
1 - Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena (skupni znesek odhodkov in skupni znesek prihodkov se
morata ujemati).
2 – Delež sofinanciranja sklada ne sme presegati 50% skupne vrednosti projekta ter ne sme biti nižji od
250,00 € ali višji od 3.500,00 €.
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OBRAZEC B1: POMEN IN VPLIV PROJEKTA
NA RAZVOJ DEJAVNOSTI
POMEN IN VPLIV PROJEKTA NA RAZVOJ DEJAVNOSTI
1. Opišite kako bo projekt vplival na kulturni razvoj in dopolnjeval programsko ponudbo.
(do 1500 znakov)
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OBRAZEC: ELEKTRONSKE PRILOGE
Vlogi želim priložiti elektronske priloge.
Ne
Da
Priloga je obvezna samo v primeru prijave literarnega časopisa in sicer zadnja izdana številka. To prilogo
lahko oddate le v fizični obliki.
Vse ostale priloge so neobvezne. Komisije bodo pregledovale le elektronsko oddane neobvezne priloge.
Priložite lahko datoteke v doc, docx, jpg ali pdf formatu. Ob tiskanju vloge priloge ne bodo natisnjene.
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OBRAZEC I: IZJAVA
IZJAVA
Odgovorna oseba – s svojim podpisom in žigom – potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov v vsej
dokumentaciji javnega projektnega razpisa PR 2016 in izjavljam:








seznanjeni smo s pogoji in kriteriji razpisa in jih sprejemamo;
zagotavljamo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti;
v kolikor smo bili v letu 2015 pogodbena stranka JSKD, smo izpolnili vse svoje pogodbene
obveznosti do JSKD;
v kolikor smo bili v letu 2015 pogodbena stranka drugih sofinancerjev kulturnih programov iz javnih
sredstev, smo izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti;
dovoljujemo obdelavo in uporabo v vlogi navedenih osebnih podatkov za potrebe razpisa PR 2016;
podatki v elektronski verziji vloge so identični s podatki v natisnjeni verziji vloge. Strinjamo se, da
bo v primeru odstopanja, komisija upoštevala podatke iz elektronske verzije;
strinjamo se, da bo – v primeru sofinanciranja istega projekta s strani Ministrstva kulturo,
Slovenskega filmskega centra ali JSKD – sofinanciranje zadevnega projekta zavrnjeno.

