PITANJE:
Imamo emisiju koju godinama emitiramo, ali ju do sada nismo prijavljivali na Fond. Iduće godine bi ju
malo drugačije koncipirali, uveli nove razne rubrike, i kao tako osvježenu prijavili na natječaj, kako bi i
slušateljima bila zanimljivija.
Da li onda sada za prijavu na natječaj šaljemo po 2 snimke emisija ili samo opisno?
ODGOVOR:
Budući da se radi o novoplaniranoj emisiiji (što se tiče Fonda) nije potrebno prilagati snimke
programa.

PITANJE:
Molim Vas za informaciju oko popunjavanja Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti
koja se ovjerava kod bilježnika.
Da li se u zadnju tabelu u rubrici o dobivenim potporama male vrijednosti u 2015. godini upisuje
iznos koji je dobiven po javnom natječaju 01/15 samo za 2015.-u godinu ili ukupan iznos koji je
dobiven po javnom natječaju a uključuje i 2015. i 2016.-u godinu?
ODGOVOR:
Kao što je i naznačeno u samom obrascu, upisuje se iznos dobiven za 2015. godinu.

PITANJE:
Na natječaj 03/15 željeli bismo prijaviti postojeću emisiju koja do sada nije prijavljivana na natječaje,
a obrađuje tematiku vezanu za osobe treće životne dobi. Nismo sigurni u koju kategoriju bismo stavili
predmetnu emisiju, pa molimo za malu pomoć.
ODGOVOR:
Kod odabira kategorije riječ je isključivo o Vašoj uredničkoj procjeni.

PITANJE:
Sudjelovali smo u natječaju Fonda 02/15 (potpore velike vrijednosti). Mi bi ukoliko je moguće prijavili
obje emisije koje smo već prijavili za fond 02/15.
Što se tiče financijskog dijela zanima nas kako ćemo znati kolika je razlika za koju smijemo aplicirati i
dali se taj iznos odnosi na UKUPNO RASPISANE TROŠKOVE u tablici za pojedinu emisiju.
Koliki se postotak u izvorima financiranja odnosi na agenciju za elektroničke medije a koliki na vlastite
izvore, u fondu 02/15 agencija je pokrivala 50% ukupno raspisanih troškova.
ODGOVOR:
Dodatno financiranje emisija koje ste prijavili na Fond 02/15 (potpore velike vrijednosti) možete
tražiti u javnom natječaju 03/15 jedino u segmentu potpora velike vrijednosti. Traženi iznos potpore
ne može biti veći od razlike budžeta prijavljenog u prethodnom natječaju i dodijeljenih sredstava.

Nove emisije možete prijaviti u javnom natječaju 03/15 u segmentu potpora male vrijednosti.
PITANJE:
Pitanje je vezano uz natječajnu dokumentaciju, radi se o potvrdi porezne uprave.
Da li se potvrda mora biti bez duga ili pokazuje samo stanje duga za porezne obveze i obveze za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, dakle može postojati dug.
ODGOVOR:
Dužni ste priložiti potvrdu porezne uprave, nepostojanje duga nije formalni uvjet prilikom prijave.

