Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 75/2018
Program č. 2.3.1
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

18-231-02884

BREFIT-e, s. r. o.

DOTYKY, časopis pre mladú literatúru a umenie

42 500,00 €

34 000,00 €

18-231-03100

FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Vertigo - časopis o poézii a básnikoch

20 400,00 €

17 000,00 €

18-231-03229

ARTFORUM spol. s r.o.

Čo čítať v roku 2018?

14 720,00 €

5 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie
18-231-03596
Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia odporúča prehĺbiť kritickú reflexiu pôvodnej slovenskej a prekladovej svetovej literatúry v spolupráci s rešpektovanými literárnymi vedcami a autormi.
AGEMSOFT, a.s.

KOZMIX - zábavný časopis pre zvedavé deti

54 792,00 €

5 000,00 €

Odborná komisia konštatuje neadekvátnosť nákladov na propagáciu a vzala do úvahy aj možný komerčný potenciál časopisu.

18-231-03670

Kruh súčasného umenia PROFIL

Profil súčasného výtvarného umenia

29 000,00 €

24 000,00 €

18-231-03771

NOMANTINELS

Vydávanie magazínu QYS (Queer youth Slovakia)

22 100,00 €

5 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia odporúča uvažovať o inej distribučnej stratégii časopisu, ktorá by umožnila čiastočnú návratnosť nákladov.

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
18-231-03617

Žiadateľ
DAV DVA, O.Z.

Názov projektu
Kultúrno-politický magazín DAV DVA

Žiadaná suma
7 147,00 €

Pridelená suma
0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že podľa Štruktúry podpornej činnosti musia podporované časopisy obsahovať najmä odborné texty, eseje,

komisie

preklady odborných textov, recenzie, glosy, reportáže, rozhovory, fejtóny, a/alebo ukážky nových diel z jednej alebo z viacerých oblastí, na ktoré je zameraná podpora v
celom podprograme. Taktiež komisia upozorňuje na nejednoznačné reflektovanie ideológií historicky smerujúcich k potláčaniu ľudských práv a slobôd. Takisto má časopis
silný komerčný potenciál, keďže jeho výnosy výrazne prevyšujú celkový rozpočet projektu.

18-231-03746
Zdôvodnenie
komisie

APROMOD, s. r. o.

Veda a umenie

15 920,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že časopis obsahovo nespadá do podprogramu - dominantne nereflektuje umelecké a kultúrne aktivity.
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Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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