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Në pajtim me nenin 3 e 21 të Ligjit për Veprimtarinë Botuese dhe Librin, duke u bazuar në
nenet 12, 13, 14, 15, 16, 17, dhe 18 të Rregullores Nr. 02/12 për Punën e Këshillit të Librit, me
qëllim të promovimit dhe përkrahjes së librit, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, publikon

FTESË PUBLIKE
Për përkrahje financiare për botimin e librave për vitin 2022
Nr Konkursi: MKRS-DK-DLB 01/2022

•

Data e shpalljes: 26.01.2022

Dosja e plotë e konkursit mund të kërkohet përmes postës elektronike në adresën:
http://www.mkrs-ks.org

Konkursi për përkrahjen financiare të botimit të librit për vitin 2022
Nr Konkursi: MKRS-DK-DLB 01/2022

KONKURSI PËR PËRKRAHJEN FINANCIARE TË BOTIMIT TË LIBRIT PËR VITIN 2022

Bazuar në nenin 14 të Rregullores Nr. 02/12 për Punën e Këshillit të Librit, Ministria e Kulturës Rinisë
dhe Sporteve, shpall konkurs për botimin e librave për vitin 2022.
Sipas kritereve të Rregullores për Punën e Këshillit të Librit, librat të cilat do të përkrahen duhet të
përmbushin këto kritere.
Përkrahja financiare u jepet botuesve për veprat e pabotuara të të gjitha gjinive letrare, përfshirë:
▪
▪
▪

veprat nga krijimtaria letrare e Kosovës;
përkthime të veprave kulmore të letërsisë së huaj,
kompletet e veprave të zgjedhura të autorëve të spikatur.

Të drejtën për konkurrim e kanë shtëpitë botuese të regjistruara për këtë veprimtari në
Kosovë, që përmbushin këto dokumente:
1.
2.
3.
4.

Prezantimi i dëshmisë së të drejtës së autorit,
Dy dorëshkrime ( një kopje fizike dhe një elektronike ) të titujve konkurrues,
Paraqitja e dy vlerësimeve profesionale nga shtëpitë botuese
Paraqitja e kërkesës me shkrim bashkë me specifikim të hollësishëm të mjeteve
buxhetore të planifikuara për realizimin e botimit,
5. Subjektet duhet të sjellin dëshmi që i kanë kryer obligimet e tyre ndaj Ministrisë
nga vitet paraprake,
6. Një botues mund të përkrahet deri në pesë projekte
7. Vërtetimin që shtëpitë botuese nuk kanë obligime tatimore nga (ATK)
8. Nuk do të përkrahen botuesit të cilët nuk respektojnë Ligjin për Veprimtarinë
Botuese dhe Biblioteka .
Në këtë konkurs nuk mund të përkrahen:
▪ tekstet shkollore
▪ doracakët dhe udhëzuesit
▪ publikime marketing
Projektet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen.
Projektet me dokumentacionin e kërkuar dorëzohen me zarf të mbyllur në dy kopje, nga data 26/01/2022
deri më, 28/02/2022 nëora 16:00, në Arkivin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zyra nr. 022 –
për Departamentin e Kulturës Adresa: MKRS, 10.000 Prishtinë, Rruga “Nëna Tereze”, nr. 35.
Për përmbushjen e kritereve të këtij konkursi, në vazhdim janë paraqitur dokumentet e nevojshëm, të cilat
duhet të jenë të plotësuara, të nënshkruara dhe vulosura nga personi i autorizuar.
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ANEX 1 - DËSHMIA MBI TË DREJTËN E AUTORIT

Për qëllim të konkurimit në konkursin për përkrahjen financiare të botimit të librit për vitin 2022
me numër referues MKRS-DK-DLB 01/2022, autorizoj Shtëpinë Botuese [Emri i shtëpisë
botuese], që të konkuroj për qëllim të këtij konkursi, me të drejta të shfrytizimit të drejtës
autoriale, për veprën me titull [Titulli i veprës].

Autori:
Emri Mbiemri
Nënshkrimi
_____________
Data: dd/mm/vvvv

Shënim 1: në rast se Shtëpia Botuese posedon autorizim të mëparshëm të plotëfuqishëm dhe të
pakontestuar nga autori, mund t’a paraqesë në vend të këtij dokumenti.

Shënim 2: Ky autorizim duhet të paraqitet për secilën vepër me të cilën konkurohet.
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ANEX 2 – VËRTETIMI NGA DEPARTAMENTI I KULTURËS / DIVIZIONI I LIBRIT MBI
PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE FINANCIARE

Me anë të këtij dokumenti, për qëllim të konkursit për përkrahjen financiare të
projekteve të botimit të librit për vitin 2022, Divizioni i Librit në kuadër të
Departamentit të Kulturës

VËRTETON

Se Shtëpia Botuese ------------me përfaqësues

----------i ka të shlyera ose nuk

ka detyrime të hapura nga konkurset e mëparshme për përkrahje financiare të
botimit të librit.

Zyrtari për Veprimtari botuese Libër dhe Licensim
EMRI MBIEMRI I PERSONIT TË AUTORIZUAR

Data:
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ANEX 3 – SPECIFIKACIONI DETAJ I MJETEVE TE KËRKUARA PËR PËRKRAHJEN E
BOTIMIT TË LIBRIT PËR VITIN 2022
Shënim: Ky formular duhet të paraqitet për secilën vepër me të cilën konkurohet.

Shtëpia Botuese:
Numri i biznesit:
Numri i telefonit/Faxit:
E-mail:
Autori:
Titulli i veprës:
Gjinia:
Faqe:
Tabak:
Tirazhi:
Formati:

Nëse nuk aplikohet vini shenjen (-)
A) Përkthim (Euro):
B) Redakturë (Euro):
C) Korrekturë (Euro):
D) Lekturë (Euro):
E) Recenzurë (Euro):
F) Faqosje (Euro):
G) Illustrim (Euro):
H) Radhitja kompjuterike (Euro)
I) Dizajni i kopertinave
J) Shtypi
K)
Total (Euro)
Personi i autorizuar: [Emri Mbiemri]
Nënshkrimi
Data: dd/mm/vvvv
Vula

Shuma e kërkuar
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KONTROLLIMI I DOKUMENTAVE TË PLOTËSUAR PËR KONKURSIN PËR PËRKRAHJEN
FINANCIARE PËR BOTIMIN E LIBRIT PËR VITIN 2022

nv: numri i veprave me të cilat shtëpia botuese aplikon në konkurs
NR.

PËRSHKRIMI

1.
2.
3.
4.
5.

Certifikata valide e regjistrimit të biznesit
Infomatat mbi veprimtarinë e biznesit
Kopja e letërnjoftimit të pronarit
ANEX 1 – Dëshmia mbi të drejtën e autorit
ANEX 2 – Vërtetimi nga Departamenti i
Kulturës/Divizioni i Librit mbi përmbushjen e detyrimeve
financiare
ANEX 3 – Specifikacioni financiar i mjeteve të kërkuara
(përcakto numrin e veprave dhe numrin e dokumentave të
plotësuar)
Dy dorëshkrime ( një kopje fizike dhe një elektronike ) të

6.

7.

Nr. i
veprave

Nr. i dok.

PO/JO

titujve konkurrues
8.

Paraqitja e dy vlerësimive profesionale nga shtëpitë
botuese

9.

Vërtetimin që shtëpitë botuese nuk kanë obligime tatimore
nga (ATK)

nv: numri i veprave me të cilat shtëpia botuese aplikon në konkurs

Shtëpia botuese: [Shëno emrin e shtëpisë botuese]
Përsoni i autorizuar: [Emri Mbiemri]
Nënshkrimi
Data: dd/mm/vvvv
Vula

Për përmbushjen e kritereve të këtij konkursi dokumentet duhet të jenë të plotësuara, të
nënshkruara dhe vulosura nga personi i autorizuar.

