Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 1/2021
Program č. 4.1.4
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

21-414-00266

OZ Priatelia ľudovej kultúry Oravy

21-414-00338

Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií

Zdôvodnenie
komisie

Názov projektu
Za vôňou dreva - cyklus medzinárodných tvorivých kurzov a
plenérov v oblasti rezbárstva.
Rozvoj nových zručností v kultúre

Žiadaná suma

Pridelená suma

10 170,00 €

2 500,00 €

9 850,00 €

3 000,00 €

Odborná komisia odporúča podporiť aktivity projektu primárne zamerané na aktivity spojené s manažmentom kultúry.

21-414-00350

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

Workshop vedúcich a dirigentov speváckych zborov

2 230,00 €

2 000,00 €

21-414-00397

Stredoslovenské osvetové stredisko

AKO NA TO - v tradičnej ľudovej hudbe

2 845,00 €

2 500,00 €

21-414-00406

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Tanečný seminár - metodika ľudového tanca 6

3 372,00 €

3 000,00 €

21-414-00438

Zväz múzeí na Slovensku

4 500,00 €

4 000,00 €

21-414-00459

Tradana

Etnologické dni 2021

6 700,00 €

5 500,00 €

21-414-00476

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Ako ďalej v tradičnej kultúre na Liptove

5 200,00 €

2 500,00 €

21-414-00479

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

Metodika folklóru

3 155,00 €

2 500,00 €

Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku – XXV. ročník
odbornej konferencie Etnológ a múzeum

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
21-414-00264

Žiadateľ
Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska

Názov projektu
Konferencia zamestnancov v samosprávnej kultúre (1. ročník)

Žiadaná suma
11 220,00 €

Pridelená suma
0,00 €

Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
21-414-00282

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť, nakoľko tematická náplň je v kompetencií zriaďovateľov a nie je v súlade so zameraním daného podprogramu.

Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií

Dedičstvo pre budúcnosť - cyklus workshopov zameraných na
umelecké vzdelávanie

18 760,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť z dôvodu nejasnej koncepcie výberu jednotlivých oblastí tradičnej kultúry a zároveň nedostatočne preukázanej kompetencie

komisie

lektorov.

21-414-00399
Zdôvodnenie
komisie
21-414-00420
Zdôvodnenie
komisie
21-414-00497

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove

Večarki

6 050,00 €

0,00 €

16 150,00 €

0,00 €

9 800,00 €

0,00 €

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť, vzhľadom na to, že cieľovú skupinu nepredstavuje primárne odborná verejnosť.

ArcheológiaSK s.r.o.

150 rokov záujmu o slovenské jaskyne ako súčasť prírodného a
kultúrneho dedičstva Slovenska

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť z dôvodu, že svojím obsahom nekorešponduje so zameraním podprogramu.
Občianske združenie ETHNO

Medzinárodný festival folklórnych filmov 2021

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že cieľovú skupinu nepredstavuje primárne odborná verejnosť a projektové aktivity nie sú zamerané prioritne

komisie

na vzdelávaciu činnosť.

Bratislava 12.02.2021

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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