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VZOR
			
					Formulár č. 1
                                                                       
Špecifikácia projektu periodická a neperiodická publikácia
Žiadateľ:                                   .....................................................................................................................
 Autor a názov projektu:          .......................................................................................................................

NEPERIODICKÁ PUBLIKÁCIA
Autor textovej časti
.
Autor obrazovej časti

Spoluautori

Spoločné vydanie s

Stav spracovania rukopisu  

Stav zabezpečenia licencie (pri preklade)

Preklad:  1. uviesť východiskový jazyk 
               2. názov pôvodného diela 
               3. pôvodný vydavateľ

Autor prekladu

Cudzojazyčné resumé, uviesť aké

1. vydanie/reedícia – uveďte rok posledného vydania

Počet autorských hárkov

Počet strán

Druh papiera

Druh väzby

Formát

Polep/Prebal

Farebnosť

Náklad

Cena 1 ks výtlačku – uveďte bez DPH a poskytovaného rabatu
v eurách:
Termín vydania

A. Celkové náklady na projekt
v eurách:
B. Ďalšie zdroje krytia vrátane vlastných + dotácia
v eurách:
C. Tržby
v eurách:
D. Rozdiel A- (B+C)
v eurách:
  PERIODICKÁ PUBLIKÁCIA
Evidenčné číslo

Periodicita a počet dvojčísiel/ročne

Ročník, vychádza od roku

Šéfredaktor 

Distribúcia (kto zabezpečuje)



Rozsah (počet strán)

Počet normostrán v čísle

Formát

Druh papiera

Remitenda v %

Rozsah inzercie v %

Náklad /1 číslo,  náklad /ročník

Cena 1 ks výtlačku  – uveďte bez DPH a poskytovaného rabatu
v eurách:
A. Celkové náklady na projekt
v eurách:
B. Ďalšie zdroje krytia vrátane vlastných + dotácia
v eurách:
C. Tržby
v eurách:
D. Rozdiel A- (B+C)
v eurách:
Potvrdzuje sa pri predkladaní žiadosti:

              
Dátum, podpis štatutárneho zástupcu: 
Odtlačok pečiatky žiadateľa:



VZOR
                                                                                                                               Formulár č. 2           

Špecifikácia projektu vydanie nosiča zvukového a obrazového záznamu 

Žiadateľ:                                   .......................................................................................................................
Názov projektu:                        .......................................................................................................................

Dramaturgia CD
Autor(i) a názov diel,
prípadne spracovatelia a aranžéri

Interpreti

Producent

Spoločné vydanie s

1. vydanie/1. vydanie vôbec/ reedícia

Zabezpečenie autorských práv

Audio nahrávka
Termín vzniku nahrávky

Miesto realizácie (štúdio)

Zvuková réžia

Hudobná réžia

Celková minutáž 

Mastering

Poplatky organizácii kolektívnej správy 
v eurách:
Realizácia CD
Autori sprievodných textov (obal nosiča s prílohami)

Autor grafického návrhu

Preklady

Fotografia

Lisovanie 

Spôsob balenia

Náklad

Termín vydania CD
v eurách:
Výrobná cena  1 ks výtlačku  (cena bez DPH)
v eurách:
Predajná cena 1 ks výtlačku  (uveďte bez DPH a poskytovaného rabatu)
v eurách:

A. Celkové náklady na projekt
v eurách:
B. Ďalšie zdroje krytia vrátane vlastných + dotácia
v eurách:
C. Tržby
v eurách:
D. Rozdiel A- (B+C)
v eurách:
Potvrdzuje sa pri predkladaní žiadosti:


Dátum, podpis štatutárneho zástupcu: 
Odtlačok pečiatky žiadateľa







