Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 6/2020
Program č. 4.1.1
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti
20-411-02231

Žiadateľ
Občianske združenie TisArt

Názov projektu
Tradičné remeslá v Tisovci - Kožiarstvo

Žiadaná suma
3 400,00 €

Pridelená suma
2 200,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia zaväzuje žiadateľa nepoužiť pridelené finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky, ktorá spadá do rozpočtovej položky Obstaranie hmotného

komisie

majetku v intenciách bežných výdavkov, ktorá nie je oprávneným výdavkom v tomto podprograme.

20-411-02509

Gemersko - malohontské osvetové stredisko

20-411-02526

Cultura Ethnica

Po stopách nositeľov tradícií - Kyjatické hračky
Finálna fáza výskumného projektu tradičnej hudobnej kultúry
Slovákov vo Vojvodine v Srbsku - Pivnica

2 900,00 €

2 900,00 €

9 100,00 €

7 500,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia zaväzuje žiadateľa nepoužiť pridelené finančné prostriedky na nákup zvukovej techniky, ktorá spadá do rozpočtovej položky Obstaranie hmotného majetku

komisie

v intenciách bežných výdavkov, ktorá nie je oprávneným výdavkom v tomto podprograme.

20-411-02544

Združenie košikárov Slovenska

Výskum pletenia z korienkov na Slovensku a jeho reflexia

5 900,00 €

5 000,00 €

20-411-02554

Gemersko - malohontské osvetové stredisko

ROZTRATENÉ ZRNKÁ

8 260,00 €

8 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
20-411-02299
Zdôvodnenie
komisie
20-411-02336

Žiadateľ
Novohradské osvetové stredisko

Názov projektu
A jä baśa s Kokavi... Slovenské ľudové piesne z Kokavy nad Rimavicou

Žiadaná suma
7 400,00 €

Pridelená suma
0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Projekt nenapĺňa aktuálne odborné štandardy inventarizácie a dokumentácie piesňového materiálu.

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

100 šarišských, zemplínskych a rusínskych ľudových piesní pre dvoje
huslí, II.

4 500,00 €

0,00 €

Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
20-411-02346

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Projekt nenapĺňa aktuálne odborné štandardy metodiky výučby tradičnej ľudovej hudby.
Obec Očová

Spomienky folkloristu Jána Priechodského a očovské pesničky

8 800,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia oceňuje zámer zdokumentovať spomienkové rozprávanie Jána Priechodského, ale neodporúča projekt podporiť. Projekt je po odbornej a obsahovej stránke

komisie

málo zrozumiteľný a priložená príloha nenapĺňa aktuálne odborné štandardy inventarizácie a dokumentácie piesňového materiálu.

20-411-02401

Obec Zemplínska Teplica

Krátky slovník nárečia slovenského zemplínskoteplického, abo jak še
dakedi u Keresture hutorilo - 2. rozšírené vydanie

2 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov v rámci

komisie

podprogramu.

20-411-02465

Martin Prekop

Annales Falconry

9 784,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže nosná časť projektu bola podporená v roku 2017. V projekte absentuje konkretizácia recenzentov, ktorá má byť

komisie

pridanou hodnotou daného projektu a tvorí primárnu časť rozpočtu.

20-411-02486

Obec Podhorie

Ľudové piesne z Teplej a Žakýla

5 300,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže vo svojej celkovej koncepcii a svojím prínosom nedosahuje úroveň ostatných predložených projektov v rámci

komisie

podprogramu.

20-411-02525

Mgr. Peter Kulan - RADICES

Digitalizácia archívnych prameňov Zemplínskej župy II. etapa

3 260,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Nosná časť projektu je orientovaná na obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov, ktoré nie sú

komisie

oprávneným výdavkom v danom podprograme viď Štruktúra podpornej činnosti pre rok 2020.

Bratislava 18.03.2020

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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