Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 1/2021
Program č. 2.2.2
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

21-222-00003

Arteska s.r.o.

Podujatia v Dome umenia Arteska

54 300,00 €

20 000,00 €

21-222-00010

RAMAGU, o.z.

RAMAGU ATELIÉR 2021 - Kultúra v Pieninách a Zamagurí

25 650,00 €

13 000,00 €

21-222-00015

Ži:va

Ži:vá spoločnosť

21 000,00 €

15 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia zaväzuje žiadateľa / žiadateľku použiť financie z dotácie primárne na odmeny pre účinkujúcich.

21-222-00022

So Fine

History 2021

37 600,00 €

12 000,00 €

21-222-00047

KONTRA

Vznik kultúrneho centra POVALA

28 940,00 €

10 000,00 €

21-222-00051

Grand Services Slovakia, s.r.o.

Lahodné nebo Poprad - štart nezávislého kultúrneho centra

30 680,00 €

10 000,00 €

21-222-00057

Nástupište 1-12

60 000,00 €

37 000,00 €

21-222-00063

Diera do sveta

Diera do sveta 2021

58 630,00 €

55 000,00 €

21-222-00068

PODIVNÝ BARÓN

Kultúra v Župnom dome 2021

39 640,00 €

15 000,00 €

21-222-00072

dos gardenias s.r.o.

christiania 2021

47 780,00 €

15 000,00 €

21-222-00082

OZ Povala

Art Cafe 2021

26 350,00 €

7 000,00 €

21-222-00083

TRIPTYCH o.z.

Hidepark 2021

57 500,00 €

20 000,00 €

21-222-00093

NAD TÝM - Červená Studňa, o.z.

HÁJOVŇA sezóna 2021

59 720,00 €

35 000,00 €

21-222-00097

Gegangere

Projekt Batyskaf 2021

54 450,00 €

20 000,00 €

X. sezóna Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 112

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

21-222-00100

Nairam

Bombura "29"

38 479,00 €

20 000,00 €

21-222-00102

o.z. Otvor dvor

Prvý k-rok Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor

50 065,00 €

10 000,00 €

21-222-00116

Fabrika umenia

Fabrika umenia 2021 - kultúrno-komunitné aktivity

40 000,00 €

20 000,00 €

21-222-00118

OZ UM

T3 - kultúrny prostriedok 2021

56 025,00 €

20 000,00 €

21-222-00125

Different - občianske združenie

Kultúra v Bardejove v roku 2021

53 700,00 €

35 000,00 €

21-222-00141

Eleuzína

Kultúrne centrum Eleuzína

53 750,00 €

10 000,00 €

21-222-00152

Kultúrne centrum Museum o.z.

Kultúrne centrum Museum v Martine 2021

56 850,00 €

10 000,00 €

21-222-00162

Iniciatíva Arta, o.z.

KKC ARTA Piešťany

30 500,00 €

15 000,00 €

21-222-00163

COOLTAJNER

Kultúrne centrum Cooltajner 2021

59 800,00 €

20 000,00 €

21-222-00174

VIOLA centrum pre umenie, s.r.o.

VIOLA 2021

59 650,00 €

10 000,00 €

21-222-00184

Nadácia Cvernovka

Program kultúrneho centra Nová Cvernovka pre rok 2021

59 920,00 €

45 000,00 €

21-222-00189

SARAHS SK, N.O.

Program EQO 2021

24 829,00 €

10 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje žiadosť podporiť, odporúča však žiadateľovi / žiadateľke zamerať sa viac na prácu s lokálnou komunitou a posunúť dramaturgiu smerom k

komisie

žánrovej rôznorodosti.

21-222-00191

Združenie WAVE

Wave 2021

60 000,00 €

50 000,00 €

21-222-00192

1115

Akropola Kremnica 2021

36 550,00 €

25 000,00 €

21-222-00204

CINEFIL

Kultúrny a vzdelávací program Kina Úsmev 2021 - Dialóg s filmom

60 000,00 €

20 000,00 €

21-222-00205

Dlhý, široký a bystrozraký

Kulturák 2021

45 500,00 €

10 000,00 €

21-222-00224

Filmový klub Bytča

Kultúrne centrum Hviezdne noci Bytča 2021

50 685,00 €

25 000,00 €

21-222-00227

o.z. mixér

CJH_Krycie meno Fudži

31 700,00 €

10 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
21-222-00033
Zdôvodnenie
komisie
21-222-00042

Žiadateľ
OZ Stará Jedáleň

Názov projektu
Kutlúrno-spoločenské aktivity Stare jedálne v roku 2021

Žiadaná suma

Pridelená suma

33 600,00 €

0,00 €

9 300,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú dramaturgiu projektu.
NERV Platforma

Činnosť umelecko-komunitného centra NERV Platforma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť - žiadateľ / žiadateľka v projekte nereflektoval odporúčania a výhrady komisie z roku 2020 k diverzifikácii aktivít kultúrneho

komisie

centra - ani v predloženom projekte na rok 2021 nie je dramaturgia výraznejšie multižánrová.
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Č. žiadosti
21-222-00046

Žiadateľ
Kolektívna hlava/ Cabeza Colectiva/ Collective Head

Názov projektu
Kontinuum

Žiadaná suma

Pridelená suma

22 300,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko podpora z podprogramu 2.2.2 nie je určená pre projekty, ktoré sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na

komisie

prezentáciu jedného druhu umenia. Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU určenom pre vzdelávacie podujatia v
oblasti vizuálneho umenia.

21-222-00058

Orientalico

Štúdio tanca a hudby Orientalico

7 767,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko podpora z podprogramu 2.2.2 nie je určená pre projekty, ktoré sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na

komisie

prezentáciu jedného druhu umenia. Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU určenom pre vzdelávacie podujatia v
oblasti tanca.

21-222-00059
Zdôvodnenie
komisie
21-222-00066

ArtFabrique

KC Artfabrique

31 000,00 €

0,00 €

36 800,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú a žánrovo nevyváženú dramaturgiu projektu.
Piano club o.z.

Dobrá hudba v Piane

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko podpora z podprogramu 2.2.2 nie je určená pre projekty, ktoré sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na

komisie

prezentáciu jedného druhu umenia. Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU určenom pre oblasť hudby.

21-222-00067

Blue Note, s.r.o.

Pravidelné jazzové koncerty

38 020,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko podpora z podprogramu 2.2.2 nie je určená pre projekty, ktoré sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na

komisie

prezentáciu jedného druhu umenia. Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU určenom pre oblasť hudby.

21-222-00074

Coffee Sheep s.r.o.

KULTURSHEEP

33 200,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia pozitívne vníma dlhoročné aktivity organizácie, navrhuje však žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú dramaturgiu predloženého projektu. Komisia

komisie

odporúča žiadateľovi / žiadateľke jasne vyprofilovať víziu a dlhodobejšiu dramaturgiu centra a na základe toho sa rozhodnúť, či bude žiadať o podporu v podprograme pre
kultúrne centrá alebo pre aktivity z oblasti hudby.

21-222-00084
Zdôvodnenie
komisie
21-222-00092

Občianske združenie Villa Camarum - Villa Camarum Polgári Társulás

Aktivity kultúrneho centra Zichy-pont

8 500,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť pretože nespadá do podprogramu 2.2.2 - nejde o kultúrne centrum, ale o projekt z oblasti kultúrno-osvetových aktivít.
Občianske združenie ETHNO

Hogo Fogo 2021 - multižánrový kultúrny priestor

44 500,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú dramaturgiu projektu. Komisia odporúča pri prípadnom podaní žiadosti v budúcej výzve zohľadniť

komisie

pri kreovaní dramaturgie kvalitatívnu úroveň už existujúcej kultúrnej infraštruktúry v meste.

21-222-00095

NFG

NFG profesionál

9 250,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko podpora z podprogramu 2.2.2 nie je určená pre projekty, ktoré sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na

komisie

prezentáciu jedného druhu umenia. Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU určenom pre vzdelávacie aktivity.

21-145-00103

Ateliér Strop

Žijeme v najlepšom možnom svete(?)
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8 330,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na skutočnosť, že v programe centra prevažujú aktivity vzdelávacieho charakteru. Komisia odporúča žiadateľovi /

komisie

žiadateľke buď žiadať o podporu v podprograme zameranom na vzdelávacie aktivity, alebo posilniť v dramaturgii akcent na prezentáciu multižánrovej tvorby a uchádzať sa o
podporu v podprograme 2.2.2.

21-222-00107

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Klavírne soiré

23 850,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko podpora z podprogramu 2.2.2 nie je určená pre projekty, ktoré sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na

komisie

prezentáciu jedného druhu umenia. Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU určenom pre oblasť hudby.

21-222-00113

Presahy o.z.

Lýceum – Priestor pre nezávislu tvorbu, kultúru a vzdelávanie

32 323,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko podpora z podprogramu 2.2.2 nie je určená pre projekty, ktoré sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na

komisie

prezentáciu jedného druhu umenia. Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU určenom pre vzdelávacie aktivity. resp.
pre oblasť neprofesionálneho umenia.

21-222-00115

Občianske združenie Dvor u rezbára

Rozprávkové vinohrady

6 490,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť pretože nespadá do podprogramu 2.2.2 - nejde o projekt kultúrneho centra s periodickými aktivitami a ucelenou

komisie

dramaturgiou, ale o jednotlivé podujatie.

21-222-00117

Hrad Beckov

Beckovské hradné leto

18 400,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť pretože nespadá do podprogramu 2.2.2 - nejde o projekt kultúrneho centra s periodickými aktivitami a ucelenou

komisie

dramaturgiou, ale o jednotlivé podujatie.

21-222-00135

S.T.O.K.A.

Divadlo Stoka 2021

33 658,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko podpora z podprogramu 2.2.2 nie je určená pre projekty, ktoré sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na

komisie

prezentáciu jedného druhu umenia. Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU určenom pre oblasť divadla.

21-222-00136

Fond Architekta Weinwurma

Dunajská promenáda

53 713,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú dramaturgiu a nedostatočne špecifikovaný projekt, najmä nie konkretizovaná skladba

komisie

účinkujúcich (okrem oblasti hudby).

21-222-00139

design factory

Celoročná činnosť kultúrneho centra Dve sýpky, design factory

56 400,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nemá ku formálnej stránke projektu výhrady, vzhľadom k nižšiemu bodovému zisku v porovnaní s inými projektami a limitovaným finančným zdrojom v

komisie

podprograme 2.2.2 však navrhuje projekt nepodporiť.

21-222-00140

Užitoční ľudia o.z,

Užitoční ľudia - organizácia komunitných podujatí

27 410,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť pretože nespadá do podprogramu 2.2.2 - nejde o projekt kultúrneho centra s periodickými aktivitami a ucelenou

komisie

dramaturgiou, ale o súbor jednotlivých podujatí.

21-222-00154

Občianske združenie Naše Zálesíčko

Kultúrno-ekologické centrum na Korze Zálesie

10 500,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na pochybnosti o realizovateľnosti predloženého projektu - na daný počet aktivít je rozpočet poddimenzovaný a

komisie

jeho štruktúra je neprimeraná a otázna, skladba uvažovaných účinkujúcich (prevažne zo zahraničia a bez uvedenia alternatívneho riešenia v prípade obmedzenia kultúrnych
podujatí) vyvoláva obavy o možnosti realizácie z pohľadu súčasnej aj očakávanej pandemickej situácie.
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Č. žiadosti
21-222-00160

Žiadateľ
Asociácia Divadelná Nitra

Názov projektu
bod.K7 - centrum kultúry, kreativity a komunity

Žiadaná suma

Pridelená suma

60 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nemá ku formálnej stránke projektu výhrady, vzhľadom k nižšiemu bodovému zisku v porovnaní s inými projektami a limitovaným finančným zdrojom v

komisie

podprograme 2.2.2 však navrhuje projekt nepodporiť.

21-222-00171

Galeria Mladých 2016

Činnosť ART BOOKS COFFEE v roku 2021

22 100,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko podpora z podprogramu 2.2.2 nie je určená pre projekty, ktoré sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na

komisie

prezentáciu jedného druhu umenia. Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU určenom pre oblasť vizuálneho umenia.

21-222-00175

EKO-Žilina

Labyrint času

28 500,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť pretože nespadá do podprogramu 2.2.2 - nejde o projekt kultúrneho centra s periodickými aktivitami a ucelenou

komisie

dramaturgiou, ale o jednotlivé podujatie.

21-222-00178
Zdôvodnenie
komisie
21-222-00181

Kultur-A, o.z.

Lučenec na vlastnej koži - prvý (k)rok

0,00 €

8 075,00 €

0,00 €

59 303,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku úroveň a umelecký prínos predloženého projektu.
DOT.espressobar

DOT. Artbase

Zdôvodnenie

Odborná komisia nemá ku formálnej stránke projektu výhrady, vzhľadom k nižšiemu bodovému zisku v porovnaní s inými projektami a limitovaným finančným zdrojom v

komisie

podprograme 2.2.2 však navrhuje projekt nepodporiť.

21-222-00186

Radošinská sýpka, občianske združenie

Radošinská sýpka 2021

6 360,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia považuje aktivity organizácie za sympatické a vníma potenciál priestoru, odporúča však žiadosť nepodporiť, pretože v predloženej podobe nespadá do

komisie

podprogramu 2.2.2 - nejde o projekt kultúrneho centra s periodickými aktivitami, ale o jednotlivé podujatia. Ak žiadateľ mieni zachovať tento charakter projektu, komisia
odporúča uchádzať sa o podporu na jednotlivé aktivity v príslušných podprogramoch FPU pre danú oblasť umenia. Ak by žiadateľ / žiadateľka rozšíril počet výstupov a
obdobie realizácie projektu na väčšiu časť roka, je možné žiadať v podprograme 2.2.2.

21-222-00187

Connect o.z.

Kultúrne centrum Lab

37 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť pretože nespadá do podprogramu 2.2.2 - nejde o projekt kultúrneho centra ale primárne o sériu vzdelávacích aktivít, navyše

komisie

nie z oblasti umenia.

21-222-00193

VŠETKO PRE TEBA - C. I. T.

KC Scéna 2021

40 700,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť pre nepresvedčivú dramaturgiu projektu. Komisia má vzhľadom na rozsah doterajších aktivít organizácie pochybnosti o

komisie

organizačnom zabezpečení celoročného projektu v rozsahu naplánovanom v projekte.

21-222-00198

ALBRECHT FORUM, o.z.

Svet včerajška v Dome Albrechtovcov

41 200,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nemá ku formálnej stránke projektu výhrady, vzhľadom k nižšiemu bodovému zisku v porovnaní s inými projektami a limitovaným finančným zdrojom v

komisie

podprograme 2.2.2 však navrhuje projekt nepodporiť.

21-222-00200

Mládež pre Krista - Slovensko

CampFest INAK
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18 000,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť pretože nespadá do podprogramu 2.2.2 - nejde o projekt kultúrneho centra s periodickými aktivitami a ucelenou

komisie

dramaturgiou, ale o jednotlivé podujatie.

21-222-00211

NOSTALGIA GARDEN

Umelecká záhrada 2021

38 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia oceňuje zámer aj doterajšiu činnosť organizácie pri revitalizácii priestoru, avšak odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú dramaturgiu

komisie

projektu a nedostatočne špecifikovaný projekt (napr. v časti rozpočet).

0,00 €

Komisia odporúča žiadateľovi / žiadateľke projekt dopracovať a uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU pre multižánrové podujatia, podprogram 2.2.2 by
prichádzal do úvahy ak by bola realizácia aktivít nastavená celoročne.
21-222-00212
Zdôvodnenie
komisie
21-222-00223

o.z. N Dance Company - tancom k rozvoju

Tanec ako forma umenia - vzdelávajme sa a motivujme!

20 600,00 €

0,00 €

58 800,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže svojim obsahom nespadá do podprogramu 2.2.2.
Parasport24

Aktivity KC Jalta

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na fakt, že centrum plánuje začať realizovať činnosti až v máji a komisia sa rozhodla uprednostniť centrá s

komisie

celoročným fungovaním. Podpora z podprogramu 2.2.2 nemôže byť poskytnutá na materiálovo - technické vybavenie, ktoré tvorí veľkú časť rozpočtu projektu, čo komisia
tiež považuje za riziko z hľadiska realizačného zabezpečenia aktivít, keďže bez tohto vybavenia nebude možné priestor sprevádzkovať.

21-222-00225
Zdôvodnenie
komisie
21-222-00231

Kultúrne centrum Deža Hoffmanna

KC Hoffmann 2021

21 500,00 €

0,00 €

60 000,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízku úroveň a umelecký prínos predloženého projektu.
Kaštieľ Moravany

Umelecké centrum Moravany

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko podpora z podprogramu 2.2.2 nie je určená pre projekty, ktoré sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na

komisie

prezentáciu jedného druhu umenia. Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU určenom pre oblasť vizuálneho umenia.

21-222-00233

NOMANTINELS

Dúhový rok a Teplá vlna (centrum umelecko-kultúrnych aktivít pre
LGBTI ľudí)

44 700,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nemá ku formálnej stránke projektu výhrady, vzhľadom k nižšiemu bodovému zisku v porovnaní s inými projektami a limitovaným finančným zdrojom v

komisie

podprograme 2.2.2 však navrhuje projekt nepodporiť.

21-222-00235

PUPPY LOVE - Občianske Združenie

Gel-Art 2021

58 700,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť pre nepresvedčivú koncepciu a víziu projektu, komisia má vzhľadom na rozsah doterajších aktivít organizácie pochybnosti o

komisie

organizačnom zabezpečení celoročného projektu v rozsahu naplánovanom v projekte.

Bratislava 22.01.2021
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Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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