Priloga II. – Seznam upravičenih stroškov:
-

-

stroški avtorskih honorarjev
nadomestila za uporabo avdiovizualnega arhivskega gradiva, fotografij in materialov iz
muzejskih zbirk
stroški avtorskih pravic za uporabo literarnih predlog, gledaliških besedil za namene
produkcije
stroški avtorskih pravic za uporabo glasbe, strokovnih podlag in slikovnega materiala za
namene produkcije
plačila strokovnih sodelavcev za namene produkcije v Republiki Sloveniji
stroški prevajanja za namene produkcije na ozemlju Republike Slovenije
stroški dela na scenariju
stroški za izbiro igralcev
stroški za izbor statistov
stroški vaj z zasedbo
stroški preizkusov ličenja, maske in frizure
stroški preizkusa kostumov
stroški fotografiranja in izdelave fotografij
pisarniški stroški (najemnina pisarniških prostorov, začasno skladišče in pisarniško pohištvo;
najem pisarniške opreme – telefon, telefaks, računalnik, kopirni stroj; priključki za telefon in
internet, komunalni prispevek, računi za telekomunikacije in spletne storitve; stroški dostave in
poštne storitve; različna dovoljenja; prva pomoč, izposoja radijske opreme ipd), vezani na
izvedbo in obdobje produkcije in postprodukcije na ozemlju Republike Slovenije
stroški iskanja lokacij (storitve producenta in stroški produkcijske ekipe na lokacijah)
stroški prevoza (najem dostavnih in drugih vozil, potrebnih za produkcijo projekta, nakup
goriva, stroški cestnine, drugi stroški v zvezi s prevozom in vozili)
stroški javnega prevoza
stroški nastanitve zaposlenih, ki se ukvarjajo s produkcijo projekta (priprava, snemanje,
predelava, dodelava in oblikovanje slike in zvoka)
stroški hrane (catering)
stroški za scenografijo (gradnja, rekviziti, drugi najemi …)
stroški najema živali vseh vrst
stroški najema nepremičnin in premičnin, potrebnih za produkcijo projekta
stroški najema vozil in storitev, povezanih s produkcijo projekta (policija, varnostna služba,
reševalno vozilo in storitve prve pomoči, gasilci)
stroški kostumov (stroški vseh storitev, najema in nakupa izdelkov in materialov, povezanih s
kostumi)
modeliranje figur in scenografije ter izdelava ozadij (stroški storitev, najem in nakup materiala
za animiranje objekta)
stroški izdelave ozadij, scenografije ali predmetov za animirani film (stroški storitev, najem in
nakup potrošnega materiala)
stroški za najem računalniške strojne opreme in računalniške programske opreme za
animacijo, komponiranje in rendering ter nabavo materialov, povezanih z animacijo
stroški najema druge računalniške opreme in programov
stroški posebnih učinkov
stroški maske in frizure
stroški najema scenske tehnike in materialni stroški, povezani s scensko tehniko
stroški najema luči, stroški za oblikovanje luči
stroški najema kamere, stroški najema druge tehnične opreme, povezane s kamero
stroški za najem opreme za zvok, stroški najema druge tehnične opreme, povezane z zvokom
stroški glasbe
stroški montaže slike, zvoka in glasbe
stroški predelave, dodelave in oblikovanje slike in zvoka
stroški lokacij
stroški zavarovanja za celotno ekipo
stroški zavarovanja scenografije in tehnike
stroški zavarovanja filma
drugi stroški zavarovanja, povezanega s produkcijo
plačila avtorskih, produkcijskih in tehničnih sodelavcev z vsemi pripadajočimi dajatvami za
naslednja področja:



























režija
produkcija
organizacija
igralci
statisti
kaskaderji
scenografija in rekviziti
scenske tehnike
posebni učinki
animacija
modeliranja in izdelava figur
modeliranje in izdelava ozadja, scenografije
kostumografija
maska in frizura
luč, razsvetljava
kamera
zvok
lokacija
hrana
glasba
montaža slike
oblikovanje zvoka
montaža glasbe
končna obdelava, dodelovala in oblikovanje slike in zvoka
strokovnjaki za druge storitve (zdravniki, medicinske sestre, veterinarji, gorska
reševalna služba, gasilci in podobno).

Neupravičeni stroški so:
-

stroški svetovanja
odvetniške storitve
reprezentančni stroški
producentska provizija
stroški nabave osnovnih sredstev.

