Zagreb, Jagićeva 31
Telefon: 01-488-2610
Fax: 01-488-2614

PITANJE:
U Poglavlju VI. IZRADA PRIJAVE, između ostaloga, navodi se kako ponuditelji uz svaku prijavljenu
emisiju dostavljaju po dvije snimke emisija objavljenih u 2018. godini. Je li, zbog manjih ili većih
koncepcijskih ili produkcijskih izmjena emisije, moguće dostaviti snimke emisije iz ove godine –
u izvornom obliku u kakvom će biti emitirana tijekom razdoblja koje je definirano prijavom?
ODGOVOR:
Moguće je budući da što bolje snimka predstavlja opisani koncept to bolje.

PITANJE:
Kod izrade proračuna projekta – odnosno Izvora financiranja i pojedinačnih troškova za svaku
godinu posebno, kao i pojedinačnih troškova za svaku prijavljenu kategoriju JN kaže da potpora
ne može biti veća od 200 000,00, odnosno 100 000,00 po prijavljenom programu. Molim Vas što
to konkretno znači, da mi proračun za svaku emisiju (kategoriju) radimo temeljem stvarnih,
realnih troškova, a ista će biti sufinancirana u određenom iznosu, odnosno postotku, kako je i
propisano JN i ocjenjena od strane članova Vijeća.
Npr; u koliko radimo 4 emisije iz ostalih kategorija, čija ukupna potpora ne može biti veća od 100
000,00, kod izrade proračuna radimo li stvarni trošak za svaku emisiju, pa će Vijeće u skladu s
pravilima natječaja i ocjenom programskog sadržaja odrediti visinu potpore ili one zajedno već
u proračunu projekta ne smiju biti veće od navedenog iznosa.
ODGOVOR:
U proračunu treba iskazati ukupne troskove (100%) po svakoj emisiji, neovisno o limitima
sufinanciranja kako ih definira Javni natječaj.

PITANJE:
Mora li dokument bankarskih ili drugih institucija biti izdan baš na dan prijave kako je navedeno
ili vrijedi i onaj koji smo u pripremi dokumentacije izvadili par dana ranije, a na dan predaje neće
biti stariji od 8 dana.
ODGOVOR:
Navedeni dokument ne mora biti izdan na dan podnošenja prijave. Sukladno odredbama Javnog
natječaja ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja.

