Štatút podporného programu BETA
I. Definícia programu
1.Podporný program BETA je určený na podporu, vzniku pôvodných teoretických,
historiografických, biografických a encyklopedických diel z audiovizuálnej
oblasti. Nevzťahuje sa na dielo, ktoré vzniká ako súčasť pracovného úväzku,
ani na dielo kvalifikačného charakteru.
II. Priebeh programu
1. LF vypisuje súbeh tém na pôvodné dielo dvakrát ročne, a to k 31. marcu a k 15.
októbru.
2. Autori, ktorí sa chcú uchádzať o podporu v rámci programu BETA, sú povinní
spolu s koncepciou diela v rozsahu jednej normostrany zaslať vyplnenú prihlášku do
programu.
3. Prihlášky posúdi na tento účel zostavený trojčlenný odborný lektorský zbor
bodovým systémom (0-10). Body jednotlivých lektorov sa zrátajú a trom dielam s
najvyšším počtom bodov bude poskytnuté tvorivé štipendium, počet môže byť v
závislosti od aktuálnej finančnej situácie a kvality diel vyšší. Najnižší počet na
poskytnutie podpory je 18 bodov z 30 možných. Účasť lektora ako autora v programe
BETA je vylúčená.
4. Uzávierka práce lektorského zboru je do 15. mája a do 15. novembra 2021.
5. Autorom vybraných diel bude na vytvorenie prihláseného diela poskytnuté tvorivé
štipendium maximálne do výšky 400,- € na mesiac. Dĺžka tvorivého štipendia je
maximálne 4 mesiace podľa rozsahu a charakteru diela. V prípade viacerých
spoluautorov sa výška schválenej podpory delí počtom autorov. Výška podpory na
jedno dielo je maximálne 1 600,-€.
6. Ak autor navrhne viac tém podporu môže dostať len jedno z nich podľa výberu
autora.
7. Autori podporovaných diel môžu požiadať o úhradu cestovných nákladov na území
SR i zahraničí preukázateľne spojených s prácou na diele v zmysle Zásad podpornej
činnosti.
III. Finančné zabezpečenie
1. Program BETA sa zabezpečuje z rozpočtu sekcie TFV.
IV. Záverečné ustanovenia
1. Autor je povinný dodržiavať podmienky poskytovania podpôr stanovené Zásadami
podpornej činnosti. Pred poskytnutím podpory bude s každým autorom uzatvorená
písomná dohoda, v ktorej budú podmienky i sankcie za ich nedodržanie.

2. Autorské práva autorov podporovaných diel zostávajú účasťou v programe
nedotknuté.
Štatút Programu BETA bol schválený výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti
televízie, filmu a video tvorby dňa 29. 11. 2021 a platí od 1. 1. 2022.
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Prihláška do podporného programu B E T A
Meno autora(ov):
Trvalé bydlisko:

Č. tel.:

Mailová adresa:

Názov diela:

Druh diela (správny údaj podčiarknite): teoretické, historiografické, biografické, encyklopedické,
iné (uveďte aké)
Predpokladaný rozsah (uveďte počet strán):
Vydavateľ:
Plánovaný rok vydania:
Krátka charakteristika diela a jeho predpokladané zaradenie do slovenského audiovizuálneho prostredia:

K prihláške priložte:
➢ koncepciu diela v rozsahu jednej normostrany v troch exemplároch,
➢ súhlas so pracovaním osobných údajov.

Upozornenie: Do súbehu nebude zaradené dielo, ktoré vzniká ako súčasť pracovného úväzku, ani
dielo kvalifikačného charakteru.
Beriem na vedomie, že tvorivé štipendium nenahrádza príjem zo závislej činnosti ani autorský
honorár, a že výbor sekcie má právo výplatu štipendia kedykoľvek zrušiť, ak zistí, že nepracujem na
diele, na ktoré som tvorivé štipendium dostal, a tým neplním zásadnú podmienku jeho udelenia.
Ak preruším prácu na diele pre chorobu alebo inú závažnú príčinu, oznámim to Literárnemu fondu.
V tom prípade sa mi výplata tvorivého štipendia preruší.
V zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií vyjadrujem svojím podpisom
a) súhlas *
b) nesúhlas*
so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, účel a výška podpory.

* Nehodiace sa prečiarknite.
Dátum:

Podpis autora:

Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava

Súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov
udelený v zmysle Zák. č. 18/2018 Z. z. a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „súhlas“)

Titul, meno, priezvisko:

........................................................................

Dátum narodenia:

........................................................................

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
„nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, svojím vlastnoručným podpisom súhlasím so spracúvaním
mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti Literárnym fondom, verejnoprávnou
inštitúciou, IČO: 00225681, so sídlom Grösslingová 55, 815 40 Bratislava (ďalej len
„prevádzkovateľ“) za účelom spracovania tejto mojej žiadosti, a to po dobu 20 rokov. Svojím
podpisom zároveň prehlasujem, že som sa riadne oboznámil(a) s Oznámením o spracúvaní
mojich osobných údajov, zverejneným na webovej stránke prevádzkovateľa
http://www.litfond.sk/
Zároveň v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vyjadrujem
svojím podpisom:
a) súhlas*
b) nesúhlas*
so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, druh a výška
podpory na webovom sídle Literárneho fondu vo Výročnej správe o činnosti Literárneho fondu.
* nehodiace sa prečiarknite

V .................................. dňa.......................................

Podpis žiadateľa (dotknutej osoby):

