Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 1/2018
Program č. 2.2.3
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti
18-223-00326
Zdôvodnenie
komisie

Žiadateľ
KAIR

Názov projektu
Košice Artist in Residence 2018

Žiadaná suma

Pridelená suma

37 770,00 €

37 770,00 €

Odborná komisia ocenila rôznorodosť rezidentov a prepojenosť na medzinárodnú sieť rezidenčných centier.

18-223-00335

ARTAKTIV

Rezidenčné centrum Reaktor

37 200,00 €

25 000,00 €

18-223-00377

Štokovec, priestor pre kultúru

Banská St a nica 2018 - X. Sezóna

50 000,00 €

50 000,00 €

18-223-00408

Štokovec, priestor pre kultúru

TATRY 73 / nová rezidenčná platforma

17 800,00 €

15 000,00 €

18-223-00445

BRAK

BRaK.lab - laboratórium knihy

14 700,00 €

14 700,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
18-223-00141

Žiadateľ
Fond pre súčasné umenie

Názov projektu
Rezidency LAB 2018

Žiadaná suma

Pridelená suma

26 730,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočne špecifikovaný a formulovaný projekt. Chýba uvedenie prepojenia na umeleckú alebo kultúrnu

komisie

komunitu a scénu, obsahové a tematické zameranie rezidenčného programu, presná štruktúra rezidencií a špecifikácia jednotlivých aktivít projektu.

0,00 €

Komisia odporúča do budúcna prepojiť projektové aktivity s existujúcimi platformami, centrami, ateliérmi a pod.
18-223-00354

Creative Industry Košice, n.o.

Rezidencie s CIKE

24 870,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť, nakoľko podľa jej posúdenia zámer projektu obsahovo nespadá do daného podprogramu. Komisia odporúča žiadateľovi

komisie

uchádzať sa o podporu v podprograme zameranom na vzdelávacie aktivity. Pochybnosti tiež vyvoláva spôsob výberu rezidentov - porotcovia sú zároveň rezidentmi. V
žiadosti podľa komisie nie je dostatočne špecifikovaná obsahová náplň jednotlivých rezidencií ani ich výstupy.

0,00 €

Č. žiadosti
18-223-00443

Žiadateľ
literarnyklub.sk - občianske združenie

Názov projektu
ICORN - The International Cities Of Refugee Network

Žiadaná suma

Pridelená suma

14 264,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje projekt nepodporiť vzhľadom na to, že zámerom projektu nie sú aktivity rezidenčného centra, ale jednorazový rezidenčný pobyt jedného

komisie

rezidenta. Komisia žiadateľovi odporúča lepšie špecifikovať spôsob selekcie rezidentov, vytvoriť program určený pre viacerých rezidentov a prepojiť aktivity rezidentov s
lokálnym umeleckým prostredím.

18-223-00490

Laputa, o.z.

Literárna bašta - banskobystrické literárne rezidencie

6 530,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Napriek kvalitám zámeru komisia navrhuje žiadosť nepodporiť, nakoľko podľa podmienok programu 2.2 síce oprávnení žiadatelia môžu podať žiadosť o poskytnutie

komisie

finančných prostriedkov do podprogramu 2.2.1, 2.2.2 alebo 2.2.3, no podporení môžu byť iba v rámci jedného z predmetných podprogramov a komisia navrhuje na podporu
projekt žiadateľa v podprograme 2.2.2.

Bratislava 15.12.2017

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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