Прилог 1.

БРОЈ ЗАХТЕВА
(ПОПУЊАВА
ФИЛМСКИ
ЦЕНТАР СРБИЈЕ)

ОБРАЗАЦ
ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ИНВЕСТИТОРУ КОЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ
АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО

Назив организације/инвеститора
Подносилац захтева

ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА :_________________________

I.

ПРОЈЕКАТ

1.

Опис
Назив

1.1

Наведите наслов пројекта за који се подноси захтев за доделу подстицајних средстава ( у
даљем тексту: Захтев)

Локација(е)

1.2
Земља, регион(и), град(ови)
Наведите локацију на којој се пројекат реализује

Тражени износ за доделу подстицаних средстава

1.3

Укупни квалификовани или
прихватљиви трошкови
пројекта

< РСД >

1.4

Тражени износ
за доделу подстицаних
средстава

% износа средстава за
доделу у односу на укупне
трошкове пројекта

< РСД >

%

Детаљан опис активности

Детаљан опис сваке активности која се предузима у циљу реализације пројекта

1.5

Трајање пројекта

Наведите који је период потребно за имплементацију пројекта .
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II. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1.

Пун правни назив (пословно име):

2.

Правна форма

3.

Матични број

4.

Порески идентификациони број

5.

Адреса

6.

Овлашћено лице

7.

Број телефона

8.

Број факса

9.

Електронска пошта

10.

Интернет адреса
2.

ОСТАЛИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА ПОДНОСИОЦЕМ ЗАХТЕВА:
Основање и почетак рада

2.1

Искуства са сличним пројектима

2.2.

Ресурси

2.3

Молимо вас да детаљно прикажете различите ресурсе којима ваша организација
располаже, обраћајући посебну пажњу на:
(a) годишњи приход у протекле три године
(b) број запослених који раде пуно и делимично радно време, наводећи њихова радна места


(c) опрему


(d) остале релевантне ресурсе (нпр. волонтери, партнерске организације).

Потпис и печат подносиоца захтева
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НАПОМЕНА:
Захтев за доделу подстицајних средстава на овом обрасцу подноси инвеститор,
Комисији за доделу подстицаја преко Филмског центра Србије, на основу јавног
позива, уз следећу пратећу документацију:
1) синопсис и сценарио аудиовизуелног дела, који може бити достављен и на ЦД-у
2) листу битних чланова екипе за израду аудиовизуелног дела (редитељ, глумци, итд.);
3) приказ буџета продукције, са приказом дела буџета намењеног за производњу у
Републици Србији израженог у динарима;
4) изјаву да аудиовизуелно дело испуњава услове из члана 4. Уредбе о подстицајима
инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело;
5) календар производње аудиовизуелног дела у Републици Србији;
6) план снимања аудиовизуелног дела у Републици Србији;
7) доказ да није испуњен ниједан разлог из члана 5. Уредбе о подстицајима инвеститору да
у Републици Србији производи аудиовизуелно дело (потврда Пореске управе и Извод
Агенције за привредне регистре);
8) друге податке и документацију предвиђене јавним позивом.
Захтев и пратећа документација достављају се на српском језику или на страном
језику са овереним преводом на српски језик.
Инвеститор је дужан да докаже да је на дан предаје захтева обезбеђено најмање 30%
средстава предвиђених за трошкове производње аудиовизуелног дела у Републици
Србији.
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