Priloga 3

15.

Znanstvene monografije

15.1. točka
Izvajalec mora agenciji najpozneje do 31. 3. 2023 dostaviti finančni obračun ter izvod izdane znanstvene
monografije in prevod znanstvene monografije (v primeru, da je izvod natisnjene monografije že priložil ob prijavi
na javni razpis, ga ni potrebno ponovno pošiljati).
15.2. točka
(1) Znanstvena monografija mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in
standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen CIP in
ISBN številko).
(2) Znanstveni recenziji morata biti objavljeni (bodisi v celoti bodisi kot krajša povzetka oziroma izseka iz njiju) v
(so)financirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom recenzentov (v primeru, da je znanstvena
monografija do seznanitve prijaviteljev z rezultati javnega razpisa že izšla, se znanstveni recenziji z imenom in
priimkom recenzentov vložita v znanstveno monografijo).
(3) Izdajatelji znanstvenih monografij s sedežem v Republiki Sloveniji si morajo prizadevati zagotoviti izdajo
znanstvenih monografij v poslovnem modelu, ki omogoča odprti dostop do celotnih besedil (so)financiranih digitalnih
znanstvenih monografij, v skladu z strategijo odprtega dostopa.
(4) Izvajalci morajo zagotovili prost dostop do spletnih izdaj (so)financiranih digitalnih znanstvenih monografij.
15.3. točka
(1) Agencija bo znanstvene monografije (so)financirala glede na predmet pogodbe, in sicer če je:
• znanstvena monografija ter kritične izdaje virov s spremno študijo in komentarjem: stroške tiska, tehnično
pripravo rokopisa za tisk oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroške
lektoriranja;
• prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik: stroške prevajanja;
• prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik: stroške prevajanja oziroma stroške
lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku;
• digitalna izdaja monografije: stroške priprave rokopisa za digitalno objavo, stroške lektoriranja.
(2) Avtorski honorar avtorja izvornega dela v nobenem primeru ni upravičen strošek.
(3) Izvajalec je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev oziroma sredstev iz drugih virov.
(4) Upravičeni stroški izdaje oziroma prevoda znanstvene monografije so tisti stroški, ki nastanejo od 1. 1. 2022 do
roka oddaje dokaznega izvoda.
(5) Agencija bo sredstva izplačala izvajalcu predvidoma skladno z dinamiko določeno v Prilogi 1.
(6) Če bi nastali stroški, ki so višji od pogodbeno dogovorjenega zneska, jih pokrije sam izvajalec. Če bi nastali stroški,
ki so nižji od pogodbeno dogovorjenega zneska, je izvajalec agencijo o tem dolžan obvestiti v 8 dneh. Agencija v tem
primeru višino (so)financiranja zniža. V primeru, da izvajalec sredstva porabi nenamensko ali jih ne porabi, je dolžan
agenciji vrniti neporabljena sredstva oziroma nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
(7) Izvajalec zagotavlja, da za isti namen ni (so)financiran iz državnega proračuna na podlagi drugih javnih razpisov in
ne bo presegel dovoljenih zneskov državne pomoči po shemi "de minimis".
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