Vsebinski obrazec 3
[izpolnijo prijavitelji, ki se prijavljajo za sofinanciranje na področju KULTURE – področje A. 2.]

PRIJAVA ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE A. 2.
Sofinanciranje Mestne občine Novo mesto
za medijske projekte v letu 2021
CILJ SOFINANCIRANJA
Namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne programske vsebine medijev, ki ustvarjajo in
posredujejo javnosti kakovostne programske vsebine skladno s 4. členom Zakona o medijih
na eni strani in želijo doseči večjo ozaveščenost občank in občanov Mestne občine Novo
mesto o dogajanju ter relevantnih aktualnih temah na drugi strani.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin, ki jih ustvarjajo in javnosti posredujejo:
- tiskani mediji,
- radijski programi,
- televizijski program,
- elektronske publikacije.
Z javnim razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin:
- pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, mnenjske
vsebine, reportaže, raziskovalno novinarski projekti, kritična refleksija družbenih pojavov,
prirejena za elektronske publikacije,
- pri radijskih in televizijskem programu: informativne, kulturno-umetniške, kulturnozabavne, izobraževalne, znanstvene, športne, otroške in mladinske oddaje ter druge
tematske aktualne vsebine iz družbenega življenja občine,
- pri vseh publikacijah in programih: prispevki naj predstavijo primere dobre prakse,
zglede, ki vlečejo, pozitivne zgodbe, ki navdihujejo.
Pri radijskih in televizijskem programu se ne sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih
vsebin:
- zabavne programske vsebine oz. oddaje,
- programske vsebine oz. oddaje, ki imajo glasbene vložke v skupnem obsegu več kot
20% od celotne dolžine oddaje.
Javni razpis ni namenjen sofinanciranju ustanovitve medija.
Tematsko vsebine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Novo mesto, so:
- dogodki v mestnem jedru, predvsem na novomeškem Glavnem trgu (predstavitev
mestnega jedra kot pomembnega družbenega stičišča ter doprinos k oživljanju mestnega
jedra),
- navezovanje vsebin na področja, opredeljena v Strategiji razvoja občine do leta 2030:
usmeritev občine v stalni razvoj na vseh področjih in uvajanje novih tehnologij tako v
gospodarstvu in okoljskih izzivih kot na področju družbenih dejavnosti.
- usmerjenost v razvoj kvalitetnega, zdravega, varnega in čistega bivalnega okolja, urejene
infrastrukture, dostopnosti storitev (zdravstvena oskrba, varstvo otrok, šole, uradi),
možnosti za rekreacijo in druge prostočasne aktivnosti in turizem v povezavi z
arheološko, kulturno in naravno dediščino.),
- predstavitev, spremljanje in objavljanje aktivnosti ter dogodkov, ki bodo potekali v Mestni
občini Novo mesto.
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UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Na razpis se lahko prijavijo naslednji prijavitelji:
- izdajatelji tiskanih medijev in elektronskih publikacij s sedežem v Mestni občini Novo
mesto,
- izdajatelji radijskih in televizijskih vsebin s sedežem v Mestni občini Novo mesto.
Na razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, ki so v stečajnem postopku, postopku
prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije.
SPLOŠNI IN PODROBNI RAZPISNI KRITERIJI ZA PODROČJE A. 2.
Prijave bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih:
- kakovost in inovativnost prijavljenih programskih vsebin,
- obseg naklade, gledanosti, poslušanosti ali obiskanosti programskih vsebin medija,
- višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih prijavitelj
namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo programskih vsebin,
- izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto
ter po podrobnih dodatnih kriterijih. Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj
je 125.
UPORABA KRITERIJEV
Prijavitelji lahko več programskih vsebin prijavi v eni prijavi.
SPREMEMBA PROGRAMA/PROJEKTA ZARADI KORONAVIRUSA
Prijaviteljem priporočamo, da vsebine projektov in programov načrtujejo tudi z mislijo na
morebitno nadaljevanje negotovih epidemioloških razmer, ki otežujejo izvajanje določenih
vrst aktivnosti. Skladno s trenutno situacijo v državi zaradi že omenjenih razmer naj prijavitelji
razmišljajo o novih pristopih pri oblikovanju in izvedbi programov/projektov, ki jih prijavljajo na
razpis.
Če izbrani program/projekt zaradi omejitev, povezanih s širjenjem koronavirusa, ne bo mogel
biti izveden v prijavljeni obliki, bo moral prijavitelj o tem obvestiti skrbnico pogodbe na MONM
in uskladiti obseg ter vsebino programa/projekta, ob upoštevanju v vlogi zastavljenih ciljev in
predvidene ciljne skupine.
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za tiskane medije in elektronske
publikacije ter radijske in televizijske programe, skupaj znaša do višine 56.000,00 EUR. Rok
za oddajo prijav je 25. 11. 2020 oziroma do porabe vseh razpisanih sredstev.
Sofinancirani bodo le uveljavljeni in izkazani upravičeni stroški. Med upravičene stroške
štejejo:
- stroški osebja, neposredno povezani z izvedbo prijavljenega projekta (avtorski
prispevki, fotografi, karikaturisti, radijski in televizijski voditelji, snemalno osebje);
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- pri stroških osebja se lahko uveljavljajo samo ure, ko je zaposleni izvajal aktivnosti,
namenjene projektu oziroma programski vsebini,
- drugi materialni stroški, povezani s prijavljeno programsko vsebino (najem opreme za
projekt, posebni rekviziti, tehnika ali scenska oprema, potni stroški, stroški materiala ali
storitev, vezanih na prijavljeni projekt, stroški distribucije in tiska, stroški
kostumografije, maske in scenografije).
Med neupravičene stroške sodijo:
- davek na dodano vrednost za davčne zavezance po Zakonu o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 13/11-UPB in vse ostale spremembe in dopolnitve),
- stroški promocije in prikazovanja,
- stroški storitev agencijskih novic,
- stroški informacijskih in telekomunikacijskih storitev,
- stroški infrastrukturne nadgradnje, lizinga ali nakupa osnovnih sredstev (snemalna oprema,
računalniška oprema, …),
- stroški nadomestil, plačanih kolektivnim organizacijam za varstvo avtorskih ali sorodnih
pravic,
- režijski stroški (amortizacija, stroški administracije, stroški računovodskih in finančnih
storitev),
- drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z izvedbo projekta oz. nastankom sofinancirane
programske vsebine.

Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)
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SPLOŠNI IN PODROBNI
OCENJEVANJA

KRITERIJI

ZA

IZBIRO

PRIJAVITELJEV

IN

NAČIN

Mestna občina Novo mesto bo za sofinanciranje izbrala predlagane programske vsebine na
podlagi naslednjih splošnih in podrobnih kriterijev:
A/ Na razpisu bodo upoštevani naslednji kriteriji za programske vsebine TISKANIH
medijev:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Splošni in podrobni kriteriji
Kakovost, izvirnost, komunikativnost, aktualnost avtorske
obravnave, pozitivne zgodbe, primeri dobrih praks in
pozitivni zgledi
Pomen za razvoj slovenske kulture in jezika
Obseg splošno informativnih, kulturnih, znanstveno
strokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih
vsebin (priložene reference)
Naklada tiskanih medijev in izhajanje tiskanega medija na
letni ravni
Zagotavljanje rednega izdajanja tiskanega medija ter
uresničevanje pravice do javnega obveščanja
Finančna konstrukcija
Odločba o statusu o posebnem pomenu
Sredstva pridobljena iz nacionalnih ali mednarodnih razpisov
SKUPAJ

Število točk
Do 25 točk

Do 10 točk
Do 10 točk

Do 20 točk
Do 10 točk
Do 20 točk
Do 20 točk
Do 10 točk
Do 125 točk

PODROBNI KRITERIJI ZA OCENO VLOGE
1. Kakovost (profesionalne, novinarske kompetence, odlično poznavanje slovenskega
jezika, novinarskih žanrov), izvirnost (inovativnost in ambicioznost prijavljene programske
vsebine), komunikativnost (interakcija med medijskim tekstom in občinstvom),
aktualnost (pomembna družbena relevantnost programskih vsebin) avtorske obravnave
predložene programske vsebine ter pozitivne zgodbe, primeri dobrih praks in
pozitivni zgledi bo ocenjena na podlagi objave člankov v preteklih dveh letih na naslednji
način:
Odlično
Kakovost avtorske obravnave
Izvirnost avtorske obravnave
Komunikativnost avtorske
obravnave
Aktualnost avtorske obravnave
Pozitivne zgodbe, primeri
dobrih praks, pozitivni zgledi

5
5
5

Zelo
dobro
4
4
4

5
5

4
4

Dobro Slabo
3
3
3

2
2
2

3
3

2
2

Zelo
Ne
SKUPAJ
slabo zadostuje TOČKE
1
0
1
0
1
0
1
1

0
0

SKUPAJ TOČKE
Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 25 točk.

Prijavitelj: _______________________________
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2. Pomen za razvoj slovenske kulture in jezika prijavljene programske vsebine bo
ocenjena na naslednji način na podlagi referenc (priloženih časopisnih člankov ali
priporočil, priznanj ter drugih promocijskih materialov) iz preteklih let ali tekočega leta:

Programska vsebina spodbuja razvoj slovenskega jezika skozi kakovostno
programsko vsebino
Programska vsebina spodbuja razvoj slovenske kulture skozi kakovostno
programsko vsebino
SKUPAJ TOČKE

Točke
5
5

Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 10 točk.
3. Obseg splošno informativnih, kulturnih, znanstveno strokovnih, raziskovalnih in
izobraževalnih programskih vsebin bo ocenjen na podlagi predloženih referenc
prijavitelja (priloženih časopisnih člankov ali priporočil, priznanj ter drugih promocijskih
materialov) iz preteklih let ali tekočega leta:

časopisni članki ali promocijska gradiva
priporočila ali priznanja
SKUPAJ TOČKE

Točke
5
5

Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 10 točk.
4. Naklada tiskanega medija na mesečni ravni ter izhajanje tiskanega medija na letni
ravni bo ocenjena na naslednji način:
4.a. Naklada tiskanega medija na mesečni ravni:
Točke
do 1000 izvodov
0
nad 1000 do 5000 izvodov
5
nad 5000 izvodov
10
SKUPAJ TOČKE
4.b Izhajanje tiskanega medija na letni ravni:
Točke
do 4 številke letno
0
od 5 do 7 številk letno
1
mesečnik
3
2x na mesec skozi celo leto
5
tednik
10
SKUPAJ TOČKE
Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 20 točk.

Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)
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5. Zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega poročanja in
uresničevanja pravice do javnega obveščanja občanov bo ocenjena na naslednji
način:
Odlično
Dostopnost medija na
prodajnih mestih oz. v
gospodinjstvih
Redno izhajanje medija
SKUPAJ TOČKE

5

Zelo
dobro
4

5

4

Dobro Slabo
3

2

3

2

Zelo
Ne
SKUPAJ
slabo zadostuje TOČKE
1
0

1

0

Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 10 točk.
6. Finančna konstrukcija programske vsebine bo ocenjena na naslednji način:
Odlično
prijavitelj jasno in realno
opredeljuje finančno
konstrukcijo
prijavitelj jasno opredeljuje
stroške in njihovo
namembnost
SKUPAJ TOČKE

5

Zelo
dobro
4

5

4

Dobro Slabo
3

2

3

2

Zelo
Ne
SKUPAJ
slabo zadostuje TOČKE
1
0

1

0

Pričakovana višina sofinanciranja programske vsebine s strani MONM bo ovrednotena na
naslednji način:
Delež pričakovanega sofinanciranja s strani MO Novo
mesto
Od
Do

število točk

1%

10%

10

11%

25%

5

26%

50%

3

več kot 50%

0

SKUPAJ TOČK
Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 20 točk.
7. Odločba o delovanju v javnem interesu na področju kulture (poseben pomen
medija):

odločba Ministrstva za kulturo o posebnem pomenu
medija
Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)

Točke
20
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SKUPAJ TOČKE
Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 20 točk.
8. Sredstva pridobljena iz drugih virov:
Točke
5

Odločba ali sklep državnega organa (npr. Ministrstvo
za kulturo)
Odločba ali sklep mednarodnega razpisa
SKUPAJ TOČKE

5

Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 10 točk.
B/ Na razpisu bodo upoštevani naslednji kriteriji za programske vsebine RADIJSKIH in
TELEVIZIJSKIH programov ter ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJ:

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Splošni in podrobni kriteriji
Kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske
obravnave, pozitivne zgodbe, primeri dobrih praks in
pozitivni zgledi
Pomen za razvoj slovenske kulture in jezika
Obseg splošno informativnih, kulturnih, znanstveno
strokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih
vsebin
Število poslušalcev, gledalcev ali obiskovalcev spletnih
strani
Redno izvajanje radijskega ali televizijskega programa ali
objavljanje elektronskih publikacij ter uresničevanje
pravice do javnega obveščanja
Finančna konstrukcija
Odločba o statusu posebnega pomena (ni obvezna
priloga)
Sredstva pridobljena iz nacionalnih ali mednarodnih
razpisov
SKUPAJ

Število točk
Do 25 točk

Do 10 točk
Do 10 točk

Do 20 točk
Do 10 točk

Do 20 točk
Do 20 točk
Do 10 točk
Do 125 točk

1. Kakovost (profesionalne, novinarske kompetence, odlično poznavanje slovenskega
jezika, novinarskih žanrov), izvirnost (inovativnost in ambicioznost prijavljene
programske vsebine), komunikativnost (interakcija med medijsko vsebino in
občinstvom), aktualnost (pomembna družbena relevantnost programskih vsebin),
avtorske obravnave predložene programske vsebine, ter pozitivne zgodbe, primeri
dobrih praks in pozitivni zgledi bo ocenjena na podlagi objavljenih prispevkov v
preteklih dveh letih na naslednji način:
Odlično

Zelo

Dobro Slabo

Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)

Zelo

Ne

SKUPAJ
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Kakovost avtorske obravnave
Izvirnost avtorske obravnave
Komunikativnost avtorske
obravnave
Aktualnost avtorske obravnave
Pozitivne zgodbe, primeri
dobrih praks, pozitivni zgledi

5
5
5

dobro
4
4
4

3
3
3

2
2
2

5
5

4
4

3
3

2
2

slabo zadostuje
1
0
1
0
1
0
1
1

TOČKE

0
0

SKUPAJ TOČKE
Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 25 točk.
2. Pomen za razvoj slovenske kulture in jezika prijavljene programske vsebine bo
ocenjena na naslednji način na podlagi referenc (priloženih referenčnih člankov ali
priporočil, priznanj ter drugih promocijskih materialov) iz preteklih let ali tekočega leta:

Programska vsebina spodbuja razvoj slovenskega jezika skozi kakovostno
programsko vsebino
Programska vsebina spodbuja razvoj slovenske kulture skozi kakovostno
programsko vsebino
SKUPAJ TOČKE

Točke
5
5

Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 10 točk.
3. Obseg splošno informativnih, kulturnih, znanstveno strokovnih, raziskovalnih in
izobraževalnih programskih vsebin bo ocenjen na podlagi predloženih referenc
prijavitelja (priloženih prispevkov ali priporočil, priznanj ter drugih promocijskih
materialov) iz preteklih let ali tekočega leta:

Prispevki, članki ali promocijska gradiva
Priporočila ali priznanja
SKUPAJ TOČKE

Točke
5
5

Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju je 10 točk.
4. Število poslušalcev, gledalcev ali obiskovalcev spletnih strani elektronskih
publikacij, ki medij ustvarjajo bo ocenjena na mesečni ravni na naslednji način:
4.a. Radijske programske vsebine
Točke
do 1000 poslušalcev
od 1001 do 3000 poslušalcev
od 3001 do 6000 poslušalcev

Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)

0
5
10

8

Vsebinski obrazec 3
[izpolnijo prijavitelji, ki se prijavljajo za sofinanciranje na področju KULTURE – področje A. 2.]

nad 6000 poslušalcev
SKUPAJ TOČKE

20

4.b. Televizijske programske vsebine
Točke
0
5
10
20

do 3000 gledalcev
od 3001 do 6000 gledalcev
od 6001 do 10000 gledalcev
nad 10000 gledalcev
SKUPAJ TOČKE
4.c. Elektronske publikacije
Točke
0
5
10
20

do 500 obiskov
od 501 do 1000 obiskov
od 1001 do 3000 obiskov
nad 3000 obiskov
SKUPAJ TOČKE

Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 20 točk.
5. Zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega poročanja in
uresničevanja pravice do javnega obveščanja občanov bo ocenjena na naslednji
način:
Odlično
Dostopnost medija na
radijskih, TV frekvencah ter
na spletu
Redno predvajanje
programa ali objava
elektronskih publikacij
SKUPAJ TOČKE

5

Zelo
dobro
4

5

4

Dobro Slabo
3

2

3

2

Zelo
Ne
SKUPAJ
slabo zadostuje TOČKE
1
0

1

0

Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 10 točk.
6. Finančna konstrukcija programske vsebine bo ocenjena na naslednji način:
Odlično
prijavitelj jasno in realno
opredeljuje finančno

5

Zelo
dobro
4

Dobro Slabo

Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)

3

2

Zelo
Ne
SKUPAJ
slabo zadostuje TOČKE
1
0
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konstrukcijo
prijavitelj jasno opredeljuje
stroške in njihovo
namembnost
SKUPAJ TOČKE

5

4

3

2

1

0

Pričakovana višina sofinanciranja programske vsebine s strani MONM bo ovrednotena na
naslednji način:

delež pričakovanega sofinanciranja s strani MO Novo
mesto
Od
Do

število točk

1%

10%

10

11%

25%

5

26%

50%

3

več kot 50%

0

SKUPAJ TOČK
Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 20 točk.
7. Odločba o delovanju v javnem interesu na področju kulture:

Medij ima status posebnega pomena – odločba Ministrstva za kulturo
SKUPAJ TOČKE

Točke
20

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 20 točk.
8. Sredstva pridobljena iz drugih virov:

Odločba ali sklep državnega organa (npr. Ministrstvo za kulturo)
Odločba ali sklep mednarodnega razpisa
SKUPAJ TOČKE

Točke
5
5

Največje število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po tem kriteriju je 10 točk.
Mestna občina Novo mesto bo posamezne projekte sofinancirala največ do višine 50% in
glede na razpoložljiva sredstva. Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezni predlog, bo
opredeljena na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na podlagi zgoraj navedenih
meril dobil posamezni predlog, na podlagi preteklih izvedenih projektov, ki jih je sofinancirala
Mestna občina Novo mesto, obsega finančne konstrukcije ter zahtevnosti programa/projekta.

Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)
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[izpolnijo prijavitelji, ki se prijavljajo za sofinanciranje na področju KULTURE – področje A. 2.]

V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija
zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla izpolniti (se pravi, da določenega podatka ne bo), bo
po ustreznem kriteriju dobil 0 točk.
Programske vsebine, ki so komercialne narave, zabavne programske vsebine oz. oddaje,
športne programske vsebine oz. oddaje, programske vsebine oz. oddaje, ki imajo glasbene
vložke v skupnem obsegu več kot 20% od celotne dolžine oddaje ne bodo sofinancirane iz
tega javnega razpisa.
Strokovna komisija lahko predlaga določeno višino sredstev po lastni presoji ne glede na
število pridobljenih točk posameznega prijavitelja.

Prijavitelj:
_________________________________________________________________________,
(navedba naziva in sedeža/naslova prijavitelja)

izjavljam, da sem se seznanil s splošnimi in podrobnimi kriteriji za izbiro prijaviteljev
programov oziroma projektov.

Datum:

____________________

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

__________________

Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)
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[izpolnijo prijavitelji, ki se prijavljajo za sofinanciranje na področju KULTURE – področje A. 2.]

VSEBINSKA IN FINANČNA OPREDELITEV MEDIJSKIH VSEBIN

Prijavitelj prijavlja naslednjo programsko vsebino za:
a) tiskani mediji,
b) radijski programi,
c) televizijski program,
č) elektronske publikacije.
1. Splošne informacije
a) Naslov programske medijske vsebine:

b) Povzetek programske medijske vsebine (kratek opis in njegov namen ter glavne aktivnosti
potrebne za njegovo izvedbo:

c) Načrtovani cilji programske medijske vsebine:

č) Uporabniki programskih medijskih vsebine (navedba ciljne javnosti oziroma publike):

d) Morebitna strokovna mnenja o programih oziroma projektih prijavitelja ali delu
prijavitelja (dokazila, iz katerih je razvidna kakovost dela medija, kakovostnih splošno informativnih,
kulturnih, znanstvenih, strokovno raziskovalnih ali izobraževalnih vsebin - priznanja, nagrade, strokovna
mnenja); navedite število prilog, ki jih dodajate vlogi:

e) Število uporabnikov programskih vsebin (naklada tiskanih medijev, obisk spletnih strani
oziroma gledanost ali poslušanost programskih vsebin v letu 2019 na letni ravni in v letu 2020) –
obvezna priloga in dokazilo (leto 2019 in 2020):

Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)
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f) Pomen programske vsebine za razvoj slovenske kulture in jezika:

2. Časovni načrt izvedbe programske medijske vsebine
Čas izvedbe: od ___________ do _________ (najpozneje do 31.12. 2021)
Čas trajanja (v dnevih ali mesecih): ___________________________
mesec izvedbe aktivnosti
Pregled dejavnosti
opredelitev dejavnosti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

3. Vključeni v izvedbo programskih medijskih vsebin:

ime, organizacija,
društvo …

položaj

leta izkušenj

Področje
delovanja

A. vodja projekta

B. vključeni projekt

Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)
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4. Način preverjanja uspešnosti doseganja ciljev programskih vsebin (opis metod ali načina
preverjanja uspešnosti izvedbe projekta/medijskih vsebin):

5. Viri in predlog sofinanciranja programske medijske vsebine (v EUR):
VIR SOFINANCIRANJA

ZNESEK

DELEŽ v %

Mestna občina Novo mesto
ostali viri
lastna finančna udeležba
SKUPAJ

*Našteti ostale vire financiranja v kolikor so znani za leto 2021 (državni ali evropski razpisi,
sponzorska sredstva):

V kolikor je medij sofinanciran iz javnih sredstev je potrebno priložiti fotokopijo
odločbe/sklepa (ministrstva, EU sredstva) ali fotokopija sponzorske/donatorske pogodbe (ni
obvezna priloga).
6. Finančni razrez stroškov (v EUR):
STROŠEK

Vsebina dela, storitve, material

Znesek

Avtorski honorarji
Stroški dela
Potni stroški, prehrana
Nočitve
Drugi materialni stroški
Ostalo
SKUPAJ

S svojim podpisom potrjujem resničnost zgoraj navedenih podatkov.

Datum: _______________

Ime in priimek: ________________________

Žig:

Podpis:

Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)

______________________
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DOKAZILA O USPOSOBLJENOSTI PRIJAVITELJA ZA MEDIJSKE VSEBINE
Prijavitelji, ki kandidirajo na razpisu, dokazujejo svojo usposobljenost z naslednjimi dokazili:
vrsta dokazila
način dokazovanja
Potrdilo oz. izjava o vpisu
PRILOGA 1
v razvid medijev
Izjava da prijavitelj ni v
PRILOGA 2
stečajnem postopku,
postopku prenehanja,
postopku prisilne
poravnave ali likvidacije
Reference prijavitelja
Priloženi časopisni članki, priporočila, priznanja ali drugi
promocijski materiali, iz katerih so razvidne kompetence
prijavitelja
Dokazilo o nakladi
izvod tiskanega medija, iz katerega je razvidna naklada;
tiskanega medija
izpis poslušanosti radijskega programa, gledanosti
Izpis poslušanosti,
televizijskega programa ali obiskanost elektronske
gledanosti ali obiska
publikacije na spletnih straneh na letni ravni za 2019 in
spletne strani
2020 (obvezna priloga)
fotokopija dokumenta o
ni obvezna priloga
statusu posebnega
pomena
fotokopija dokumenta o
odločba ali sklep iz državnega ali EU razpisa (ni obvezna
sofinanciranju medija
priloga)
Dokazila o usposobljenosti prijavitelja
Prijavitelj mora vlogi priložiti dokazila o usposobljenosti prijavitelja in dokumente, ki jih
obrazec zahteva, in sicer:
1. izjava o vpisu v razvid medijev (priloga 1 - obvezna priloga),
2. izjava, da prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije (priloga 2 – obvezna priloga),
3. reference medija (obvezna priloga),
4. izvod tiskanega medija, iz katerega je razvidna naklada; izpis poslušanosti radijskega
programa, gledanosti televizijskega programa ali obiskanost elektronske publikacije na
spletnih straneh na mesečni ravni (obvezna priloga),
5. odločba Ministrstva za kulturo o statusu delovanja v javnem interesu, v kolikor
organizacija ima status (ni obvezna priloga),
6. odločba/sklep o sofinanciranju medija iz državnih ali EU sredstev (ni obvezna priloga).
Prijavitelj:
__________________________________________________________________________
(navedba imena in priimka/naziva in sedeža/naslova prijavitelja)

izjavljam, da sem se seznanil z načinom dokazovanja usposobljenosti.

Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)
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Priloga 1: IZJAVA O VPISU V RAZVID MEDIJA
Prijavitelj __________________ (polni naziv izdajatelja, radijskega ali televizijskega programa) vpisan v
razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko __________.
Prijavljam se na Javni poziv o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo
mesto za leto 2021 za sofinanciranje programskih vsebin medijev s programsko vsebino oz.
projektom z naslovom ___________________________.

S svojim podpisom potrjujem resničnost zgoraj navedenih podatkov.

Datum: _______________

Ime in priimek: ____________________
Žig:

Podpis:

Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)

______________________
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Priloga 2: IZJAVA, da prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja,
postopku prisilne poravnave ali likvidacije

Prijavitelj __________________ (polni naziv izdajatelja, radijskega ali televizijskega programa) se
prijavljam se na Javni poziv o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo
mesto za leto 2021 za sofinanciranje programskih vsebin medijev s programsko vsebino oz.
projektom z naslovom ________________________.
Izjavljam, da nisem v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije.

S svojim podpisom potrjujem resničnost zgoraj navedenih podatkov.

Datum: _______________

Ime in priimek:____________________
Žig:

Podpis:

Prijavitelj: _______________________________
(izpolni)

______________________
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