Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPKNM v roku 2018
1. Základné údaje o projekte a žiadateľovi
1.1 Žiadateľ
Názov žiadateľa:
Právna forma žiadateľa:
Zriaďovateľ/zákon:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Telefón:
Korešpondenčná adresa:
IČO:
IBAN:
1. Štatutárny orgán:
2. Štatutárny orgán:
3. Štatutárny orgán:
Osoba zodpovedná za
realizáciu:
Kontaktná osoba:
1.2 Zhrnutie projektu
Menšina:
Program:
Názov projektu:
Začiatok realizácie
Koniec realizácie
Miesto realizácie/lokalita

Účel

Zhrnutie projektu

Celkový rozpočet:
Spolufinancovanie:
Žiadaná podpora na rok :
Žiadaná podpora na rok :
1.3 Administratívny poplatok:
Výška administratívneho poplatku:
Variabilný symbol:

1832200001

Číslo účtu FPKNM (IBAN):

1.4 Klasifikácia žiadateľa:
Počet zamestnancov:
Ročný obrat alebo ročná súvaha v
EUR:
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Kontrola verejnými orgánmi:

2

2. Charakteristika žiadateľa
Stručný opis doterajších zásadných umeleckých/vedeckovýskumných aktivít, skúseností a úspechov žiadateľa

3. Popis projektu
Výstupy projektu

Charakteristika projektu

Časový harmonogram projektu a projektových aktivít

Cieľové skupiny (popíšte cieľové skupiny projektu a predpokladaný počet jednotlivcov, na ktorých bude mať projekt dopad)

Propagácia projektu (popíšte spôsoby propagácie a ako bude propagácia projektu prebiehať

Dramaturgia, redakčná rada, garant, zoznam účinkujúcich, vedúcich, realizačného tímu, vedecko-výskumného realizačného
tímu (podľa povahy projektu opíšte dramaturgickú a/alebo umeleckú koncepciu a uveďte dramaturga, odbornú porotu,
dramaturgickú radu, redakčnú radu podujatia (ak je súčasťou projektu), garanta projektu a zoznam všetkých dohodnutých
a/alebo oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade výskumu opíšte metódy a postupy,
ktoré budú pri výskume použité.): (max: 3000 znakov)
V prípade podprogramu 2.4.3, 2.4.4 a 2.4.5 uveďte názov média, jazyk zverejnených textov/vysielania, šéfredaktora (uveďte
meno a priezvisko, telefón, email), autora/ov textov a reportáží, spravodajcov, tímy na tvorbu, grafikov a pod.), periodicitu
zverejňovania vysielania, predpokladaný počet návštevníkov/poslucháčov/divákov za 1 mesiac a spôsob zabezpečenia
merania návštevnosti/sledovanosti.
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3.1 Charakteristiky výstupov
3.1.1 Vydanie zvukového alebo multimediálneho nosiča - podprogram 3.2.1 c) a
3.5.1
Názov
Jazyk
Typ zvukového/audiovizuálneho diela
Autor (-i) (námet, režia, strih, aranžmá)
Interpret/Účinkujúci
Producent
Vydavateľ
Distribúcia
Autor grafického návrhu
Zabezpečenie autorských práv
Celková minutáž
Náklad
Typ nosiča/Technológia realizácie záznamu (filmu)
Termín vydania
Výrobná cena za kus [v € bez DPH]
Plánovaná cena pre čitateľa [v € bez DPH]
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3.1 Charakteristiky výstupov
3.1.2 Vydanie neperiodickej publikácie - podprogram 1.6 c), 2.3 a 2.4.1
Názov (uviesť názov v origináli a v zátvorke slovenský
preklad názvu)
Jazyk
Autor (a spoluautori) obrazovej časti
Autor (a spoluautori) obrazovej časti
Druh publikácie (monografia, odborná publikácia, vzdelávacia
publikácia...)
Vydavateľ
Stav spracovania rukopisu
Resumé
1. vydanie alebo reedícia? (uvedie sa čo je správne)
Ak reedícia tak rok posledného vydania
Distribúcia
Počet strán
Druh papiera (pri elektronickej knihe sa uvedie veľkosť dát)
Druh väzby (pri elektronickej knihe sa uvedie informácia či je
kniha vydaná aj v tlačenej podobe)
Formát
Farebnosť
Náklad (pri elektronickej knihe sa uvedie predpokladaný
počet stiahnutí za rok)
Termín vydania
Výrobná cena výtlačku [v € bez DPH]
Plánovaná cena pre čitateľa [v € bez DPH]
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3.1.3 Vydanie audioknihy - podprogram 2.4.2
Názov (uviesť názov v origináli a v zátvorke slovenský
preklad názvu)
Jazyk
Autor (a spoluautori) obrazovej časti
Autor (a spoluautori) obrazovej časti
Druh publikácie (monografia, odborná publikácia, vzdelávacia
publikácia...)
Vydavateľ
Stav spracovania rukopisu
Resumé
1. vydanie alebo reedícia? (uvedie sa čo je správne)
Ak reedícia tak rok posledného vydania
Distribúcia
Počet strán
Druh papiera (pri elektronickej knihe sa uvedie veľkosť dát)
Druh väzby (pri elektronickej knihe sa uvedie informácia či je
kniha vydaná aj v tlačenej podobe)
Formát
Farebnosť
Náklad (pri elektroickej knihe sa uvedie predpokladaný počet
stiahnutí za rok)
Termín vydania
Výrobná cena výtlačku [v € bez DPH]
Plánovaná cena pre čitateľa [v € bez DPH]
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3.1.4 Vydanie periodickej publikácie - podprogram 2.2
Názov
Jazyk
Druh publikácie
Evidenčné číslo
Počet čísiel za rok
Ročník
Vychádza v roku
Šéfredaktor
Distribútor
Rozsah (počet strán)
Počet normostrán v čísle
Formát
Farebnosť
Druh papiera
Remitenda [v %]
Rozsah inzercie [v %]
Náklad na 1 číslo
Náklad na ročník
Výrobná cena jedného výtlačku [v € bez DPH]
Plánovaná cena pre čitateľa [v € bez DPH]
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4. Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné tri roky
Poskytnutá podpora z

Rok

FPKNM

Organizácia
(poskytovateľ podpory

Suma celkom

Spolu

Žiadané

Žiadané v %

verejných zdrojov)

Spolu:

Spolu:

5. Rozpočet projektu
5.1 Kalkulácia nákladov
Rozpočtová položka

Špecifikácia

Rozpočet
Spolu

5.2 Predpokladané výnosy
Predpokladané výnosy

Výnosy

Spolu:

Vyhlásenie o výnosoch

5.3 Spolufinancovanie
Spolufinancovanie

Zdroje

Zdroje v %

Verejné zdroje SR
Vlastné zdroje
Spolu:

5.4 Žiadaná podpora celkom
Žiadaná podpora celkom:

Komentár k rozpočtu, rozpočtovým položkám a výnosom
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6. Čestné vyhlásenie žiadateľa
POcestne_vyhlasenie_PO
Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:
a) žiadateľ poskytuje/poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona 1);
b) nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku 2);
c) žiadateľ nie je v likvidácii 3);
d) nie je proti žiadateľovi vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia 4);
e) žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, rozpočtami vyšších územných celkov,
rozpočtom Fondu na podporu umenia alebo rozpočtom Audiovizuálneho fondu;
f) žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu 5), ak je
žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ;
g) žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na
sociálne poistenie alebo na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie;
h) žiadateľ predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov z predchádzajúcich období;
i) žiadateľ vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 19 ods. 10 zákona o fonde 6);
j) žiadateľ nemá nedoplatky na príslušnom daňovom úrade;
k) žiadateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie a v prílohách pravdivé, presné a úplné údaje;
l) žiadateľ má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie,
m) žiadateľ sa neuchádza o podporu na obsahovo identický projekt v iných programoch, resp. podprogramoch Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín v danej výzve.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto a

Titul, meno a

dátum

priezvisko

podpisu

žiadateľa

Podpis

Pečiatka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
2. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3. § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Zákon č. 82 /2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
6. Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Prílohy priložené k žiadosti v elektronickom formáte
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