Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 1/2019
Program č. 2.2.1
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

2019: 145 220,00 € 2019: 70 000,00 €
19-221-00380

Pôtoň

Centrum umenia a kreativity

2020: 145 200,00 €

2020: 0,00 €

2021: 145 200,00 €

2021: 0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje projekt podporiť sumou zníženou oproti žiadanej, nakoľko považuje aktivity projektu a organizácie za primárne rezidenčné a odporúča preto žiadateľovi

komisie

požiadať o podporu v podprograme pre rezidenčné centrá a na aktivity z iných oblastí v príslušných podprogramoch FPU.
Vzhľadom na toto rozhodnutie komisia neodporúča podporu na roky 2020 a 2021.
Odborná komisia zaväzuje žiadateľa pri aktualizácii rozpočtu zachovať pomer jednotlivých rozpočtových kategórií.
2019: 79 564,00 € 2019: 72 000,00 €

19-221-00491

Forum Absurdum

Fuga - priestor pre chýbajúcu kultúru (8. rok)

2020: 82 000,00 € 2020: 75 000,00 €
2021: 85 000,00 € 2021: 78 000,00 €
2019: 95 600,00 € 2019: 95 600,00 €

19-221-00513

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.

ZÁHRADA 2019-21

2020: 95 000,00 € 2020: 95 000,00 €
2021: 95 000,00 € 2021: 95 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
19-221-00049

Žiadateľ
Kultúrne centrum Museum o.z.

Názov projektu
Kultúrne centrum Museum v Martine 2019

Žiadaná suma
69 070,00 €

Pridelená suma
0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na v kontexte veľkých kultúrnych centier nedostatočnú kvalitu dramaturgického konceptu a predimenzovanosť

komisie

rozpočtu vzhľadom na výstupy projektu.
Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v podprograme pre menšie kultúrne centrá a lepšie sa oboznámiť s podmienkami pre jednotlivé programy vo
výzvach FPU. Komisia taktiež odporúča žiadateľovi získať nové publikum a prehĺbiť prácu s existujúcim.

19-221-00535

Združenie WAVE

Wave 2019

95 910,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia oceňuje ambíciu projektu, odporúča však žiadosť nepodporiť v podprograme pre veľké kultúrne centrá, nakoľko prepracovanosť projektového zámeru je v

komisie

kontexte veľkých kultúrnych centier menšia a žiadaná suma vzhľadom na výstupy projektu nie je adekvátna vzhľadom na podprogram veľkých kultúrnych centier.

Bratislava 06.12.2018

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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