Импулс за инспирацију
ФОРМУЛАР
I Општи подаци

за пријаву на Конкурс за доделу средстава
из Фонда за културна давања Сокоја
за 2016. годину

Подносилац пројекта
Назив пројекта
Корисник средстава
Уколико је подносилац пројекта појединац, корисник средстава може бити и установа, удружење или
правно лице преко кога се остварује пројекат. Одобрена средства могу бити уплаћена на рачун
појединца или правног лица.

Област за коју се конкурише

1. Подаци о подносиоцу пројекта
1.1 Назив подносиоца пројекта

Име и презиме/Назив
Адреса:
Телефон/мобилни:
E-mail:

1.2 Подаци о кориснику средстава
Назив корисника средстава
Адреса
Број телефона, e-mail одговорне
особе за контакт
Број текућег рачуна
Назив банке и седиште
ПИБ
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II Oпис пројекта
2.1. Подаци о пројекту и опис пројекта
Назив пројекта
Време и место реализације
(тачан датум или период)
Кратак опис пројекта
Учесници пројекта
Циљ пројекта
Кратак преглед активности
подносиоца пројекта у
претходне две године

III Финансијски план
Наведите да ли је овим пројектом конкурисано за средства код државних или других
институција, односно спонзора:
3.1. Износ средстава потребан
за потпуну реализацију
пројекта
3.2. Износ средстава који се
тражи од Сокоја
3.3. Пројекција прихода
Средства државних институција
Средства донатора/спонзора (иностраних
културних центара, фондација, невладиних
организација)
Средства која обезбеђује сам подносилац
пројекта
Остали извори прихода

IV Предрачун трошкова
4.1. Очекивани укупни
трошкови пројекта
4.2. Навести детаљну
спецификацију трошкова
програма/пројекта које би
Сокој требало да покрије
(хонорари за ауторе,
извођаче, трошкови
организације/продукције
итд.)
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Прилози:
Уз захтев приложити радну биографију подносиоца пројекта или референтне податке о институцији која
конкурише.
Напомене:
Уколико пријава буде одобрена, корисник средстава се не ослобађа обавезе плаћања ауторске
накнаде;
Наведено место одржавања програма/пројекта у конкурсној пријави не може се накнадно мењати без
претходног одобрења Управног одбора

Место:
Датум:
Име и презиме подносиоца пројекта:
__________________
Потпис

Напомена подносиоца пројекта:

Попуњени формулар и приложена документација, у једном примерку, могу се доставити лично,
електронском поштом на e-mail адресу: marija.cvijanovic@sokoj.rs или послати поштом, на адресу:

Сокој – Организација музичких аутора Србије
За Конкурс Фонда за културна давања
11000 Београд
Мишарска 12–14

3

