Vsebinski obrazec 2
[izpolnijo prijavitelji, ki se prijavljajo za nadaljevanje sofinanciranja na področju KULTURE – za področje A. 8.]

PRIJAVA ZA NADALJEVANJE SOFINANCIRANJA AKTIVNOSTI ZA
PODROČJE A. 8.
Javni poziv: Sofinanciranje Mestne občine Novo mesto izdelave
revije Rast za obdobje od 2020 do 2025, program 2021
CILJ SOFINANCIRANJA
V letu 2020 je Mestna občina Novo mesto razpisala sredstva za izdelavo revije Rast
(urejanje, oblikovanje, zasnova, izdaja in distribucija revije) za obdobje od 2020 do vključno
2025 v Mestni občini Novo mesto. Na podlagi sprejetega Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast ter izvedbe Javnega razpisa
oziroma javnega poziva Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in
delovanje organizacij za leto 2020 za področje sofinanciranja izdelave revije Rast za obdobje
od 2020 do 2025 je z odločbo št. 617-34/2020 z dne 3. 3. 2020 izbran začasni izdajatelj
revije za dobo petih let, in sicer Založba Goga.
K obstoječi že sklenjeni pogodbi za obdobje 2020 - 2025 bo sklenjen aneks na podlagi
oddanega programa na javni poziv za leto 2021.
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 izdaji revije Rast v letu 2021 znaša do
višine 25.600,00 EUR.

Prijavitelj: __________________________
(izpolni)
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VSEBINSKA IN FINANČNA OPREDELITEV AKTIVNOSTI IN PROGRAMOV
V LETU 2021
1. Vsebinski povzetek programa dela revije za leto 2021 (kratek opis in glavnih aktivnosti)

a) Načrtovani cilji revije:

b) Uporabniki (navedba ciljne javnosti oziroma publike):

c) Število naročnikov v letih 2018, 2019 in 2020 ter načrtovano število v letu 2021:
2018

2019

2020

Plan 2021

č) Število prodanih izvodov (naročniki in naključni kupci revije):
2018

2019

2020

Plan 2021

d) Način in oblike promocije projekta:

2. Časovni načrt izvedbe projekta
mesec izvedbe aktivnosti

Pregled aktivnosti
navedba datuma začetka dejavnosti
1
in izid revij v letu 2021:

Prijavitelj: __________________________
(izpolni)
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3. Predlogi za izboljšavo programa oziroma projekta:

4. Viri in predlog sofinanciranja projekta v letu 2021 (v EUR):
VIR SOFINANCIRANJA

ZNESEK

DELEŽ v %

Mestna občina Novo mesto
ostali viri
Prihodek od prodaje revije
lastna finančna udeležba
SKUPAJ

V kolikor bo program oziroma projekt sofinanciran tudi iz ostalih virov (v tabeli), navedite
katerih in višino sredstev:
vir: ____________________________________ , v višini ____________________ EUR
vir: ____________________________________ , v višini ____________________ EUR
vir: _____________________________________ , v višini ____________________EUR
Finančni razrez projekta in njegovega sofinanciranja v letu 2021 (prijavitelj odda finančni
razrez posameznih stroškov, ki nastanejo pri izdelavi revije)

STROŠEK
Avtorski honorarji

Vsebina
material

dela,

storitve, Znesek

Tiskarski stroški
Stroški oblikovanja
Promocija (oglaševanje)
Stroški materiala
Ostalo
SKUPAJ

Prijavitelj: __________________________
(izpolni)
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POROČILO ZA LETO 2020
1. Vsebinski povzetek programa dela revije za leto 2020 (kratek opis in aktivnosti, ki so bile
izvedene oz. število izvodov in opredelitev obravnavanih tematskih sklopov):

2. Viri sofinanciranja v letu 2020 (v EUR):
VIR SOFINANCIRANJA

ZNESEK

DELEŽ v %

Mestna občina Novo mesto
ostali viri
prihodek od prodaje revije
lastna finančna udeležba
SKUPAJ
V kolikor bo program oziroma projekt sofinanciran tudi iz ostalih virov (v tabeli), navedite
katerih in višino sredstev:
vir: ____________________________________ , v višini ____________________ EUR
vir: ____________________________________ , v višini ____________________ EUR
vir: _____________________________________ , v višini ____________________EUR
Finančni razrez projekta in njegovega sofinanciranja v letu 2020 (v EUR; prijavitelj odda
finančen razrez posameznih stroškov, ki nastanejo pri izdelavi revije):

STROŠEK

Vsebina dela, storitve, material

Znesek

Avtorski honorarji
Tiskarski stroški
Stroški oblikovanja
Promocija (oglaševanje)
Stroški materiala
Ostalo
SKUPAJ

S svojim podpisom potrjujem resničnost zgoraj navedenih podatkov.
Datum: _______________

Ime in priimek: ________________________
Žig:

Prijavitelj: __________________________
(izpolni)

Podpis:

______________________
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