Žádost o dotaci na vydání publikace pro rok 2021
UMPRUM 2020
Ediční oddělení UMPRUM

ŽÁDOST O DOTACI NA VYDÁNÍ PUBLIKACE

(pouze jednoleté projekty; neměňte pořadí či znění kolonek, dodržte formát; vyplňujte česky)

Žadatel (osoba odpovědná za projekt; uveďte vč. tel. kontaktu a adresy trvalého bydliště):
Garant (v případě, že žádost podává student bakalářského či magisterského oboru):
Titul a podtitul projektu:
Upřesněte vydání:
české
bilingvní*
dvě jazykové mutace*
*doplňte jazyk
Překladatel (uveďte jméno překladatele, s nímž musí být překlad předjednán; neuvádíme
jméno překladatele resumé/summary apod.):
Odborný recenzent (není kmenovým pedagogem UMPRUM):
Autor fotografií, ilustrací:
Grafický designér:
Termín vydání:

………………… 2021

Technické údaje / specifikace tisku*:

* bezpodmínečně doložte kalkulaci tisku knihy (cena bez DPH a vč. dopravy na 2 místa v Praze), kde
budou specifikovány všechny technické údaje (náklad, formát, počet stran, vazba apod.)!!!

NÁKLADY NA PROJEKT (částky vždy s DPH
s výjimkou tisku knihy)

počet ns/ts

částka

honorář – autorský text, doslov, předmluva apod.
honorář – překlad (specifikovat druh překladu)
licenční poplatky (reprodukční práva apod.)
editace (příprava a kompletace textů)
odborná redakce
jazyková korektura
odborná recenze
fotografie, ilustrace
grafický design knihy vč. obálky
sazba, retuše, skeny a jejich úprava
tisk, knihaření (bez DPH; vč. dopravy na 2 místa)
ostatní náklady (uveďte náklady, které nejsou v kolonkách výše):
–
–

CELKOVÉ NÁKLADY
VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE
Specifikujte další zdroje krytí (sponzoring, koedice, finanční dar, grant) a uveďte jméno
participanta a poskytnutou částku*
* doložte potvrzení

Žádost o dotaci na vydání publikace pro rok 2021
UMPRUM 2020
Ediční oddělení UMPRUM

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

(doplňte a vložte přímo do formuláře; formou přílohy doložte pouze přílohu č. 4)
1. ANOTACE (stručná charakteristika publikace)

2. SYNOPSE (struktura publikace/obsahu, rozsah částí/kapitol vč. jmen jednotlivých autorů)

3. STRUČNÝ ŽIVOTOPIS ŽADATELE (bibliografii omezte na projekty posledních 2 let)

4. UKÁZKA PROJEKTU (tj. obrazová dokumentace, autorské texty, grafika apod.)

5. ČASOVÝ HARMONOGRAM (termíny zahájení a ukončení jednotlivých prací)

6. DOPORUČENÍ ODBORNÍKA (zdůvodnění realizace a odborné kvality projektu)

Žadatel svým podpisem stvrzuje správnost údajů v tomto formuláři, je dobře seznámen
s dokumentem „Podmínky udělení dotace na vydání publikace“, který je jeho nedílnou
součástí a kterým se žadatel zavazuje v případě udělení dotace bez výjimky řídit.

Dne: ……………..….2020

podpis žadatele

PŘIHLÁŠKU PROSÍM DORUČTE PODEPSANOU OSOBNĚ NA EDIČNÍ ODD.
A ZAŠLETE ELEKTRONICKY NA ADRESU SYLVA.MACKOVA@VSUP.CZ
NEJPOZDĚJI DO 30. DUBNA 2020.

