Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 1/2021
Program č. 2.2.3
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

21-223-00062

transKUNSTHALLE

Stromy a Kamene

28 000,00 €

5 000,00 €

21-223-00124

Platforma pre súčasný tanec

Residance 2021

27 170,00 €

15 000,00 €

21-223-00129

KAIR

Košice Artist in Residence 2021

50 300,00 €

35 000,00 €

21-223-00137

PERIFÉRNE CENTRÁ

Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku / rezidencie 2021

50 000,00 €

30 000,00 €

21-223-00144

SVK o.z.

Reaktor Art Centre 2021

33 280,00 €

15 000,00 €

21-223-00164

Klub národnostných menšín a Pamätná Izba Sándora Máraiho

Literárne Rezidencie v dome Sádora Máraia - úvodný ročník

9 400,00 €

7 000,00 €

21-223-00185

Liptovské divadlo tanca, s.r.o.

LDT rezidencie

12 130,00 €

5 000,00 €

21-223-00220

Združenie BRONZ

Rezidencie 4D Gallery 2021

33 150,00 €

25 000,00 €

21-223-00234

STREET ART COMMUNICATION

Rezidenčné centrum SAC 2021

27 750,00 €

15 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
21-223-00145

Žiadateľ
Eleuzína

Názov projektu
Rezidencia Eleuzína

Žiadaná suma

Pridelená suma

5 900,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že z informácií uvedených v žiadosti nie je možné jednoznačne vylúčiť, že o dotáciu nežiada

komisie

prostredníctvom tretej osoby subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu štátnej správy, čo by bolo v rozpore s podmienkami FPU.

0,00 €

Komisia odporúča v prípade obdobnej žiadosti v budúcnosti uviesť informácie, ktoré dostatočne objasnia vzťah jednotlivých subjektov participujúcich na projekte.
21-223-00146

Literatúra, o.z.

TROJICA AIR

13 000,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že z informácií uvedených v žiadosti nie je možné jednoznačne vylúčiť, že o dotáciu nežiada

komisie

prostredníctvom tretej osoby subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu štátnej správy, čo by bolo v rozpore s podmienkami FPU.
Komisia odporúča v prípade obdobnej žiadosti v budúcnosti uviesť informácie, ktoré dostatočne objasnia vzťah jednotlivých subjektov participujúcich na projekte.

21-223-00179
Zdôvodnenie
komisie
21-223-00195
Zdôvodnenie
komisie
21-223-00201

MOJŠI O.Z.

KIEFER RESIDENCE - Rezidencie 2021

15 825,00 €

0,00 €

25 200,00 €

0,00 €

19 410,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú dramaturgiu projektu a výber rezidentov.
Veronetka, s.r.o.

Putovná rezidencia

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú koncepciu rezidencií a nedostatočnú štruktúru výstupov projektu.
Iniciatíva za živé mesto

Žiakov dom: volume 01 (rezidenčné centrum)

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že z informácií uvedených v žiadosti nie je možné jednoznačne vylúčiť, že o dotáciu nežiada

komisie

prostredníctvom tretej osoby subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu štátnej správy, čo by bolo v rozpore s podmienkami FPU.
Komisia odporúča v prípade obdobnej žiadosti v budúcnosti uviesť informácie, ktoré dostatočne objasnia vzťah jednotlivých subjektov participujúcich na projekte.

Bratislava 22.01.2021

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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