Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 2/2021
Program č. 1.2.4
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

21-124-00891

Príchod Godota

Aktivity PG tanec 1. polrok 2021

6 120,00 €

4 000,00 €

21-124-01037

Publikum.sk

Tanečný plán pre Trnavu

5 000,00 €

3 000,00 €

21-124-01096

Neskorý zber

Celoročné aktivity o. z. Neskorý zber na rok 2021

13 690,00 €

11 000,00 €

21-124-01111

Platforma pre súčasný tanec

Celoročné aktivity PlaST 2021 - 1. polrok

9 700,00 €

6 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia neodporúča peňažné prostriedky použiť na štúdiu profesionálny umelec, videoprofily umelcov a účasť predstaviteľov PLASTu na komisiách Ministerstva

komisie

kultúry SR.

21-124-01199

c/LAP

Aktivity Tanečnej spoločnosti Artyci v prvom polroku 2021

19 765,00 €

9 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia neodporúča finančné prostriedky použiť na úplné pokrytie výdavkov spojených s realizáciou workshopov. Náklady na worshopy by mali byť z väčšej časti

komisie

hradené kurzovným.

21-124-01266

Skrzprst

Sapiens Territory goes to Hollywood

11 050,00 €

9 000,00 €

21-124-01323

Nový Priestor, o.z.

Aktivity Nového Priestoru 2021

43 768,00 €

18 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia odporúča finančné prostriedky použiť prevažne na financovanie koprodukčného projektu.

21-124-01328

bees-R

Umelecké aktivity bees-R 2021_1

17 600,00 €

12 000,00 €

21-124-01358

RESERVA

Aktivity združenia RESERVA 2021

21 490,00 €

18 000,00 €

21-124-01363

mimoOs

Aktivity mimoOs ½ 2021

9 435,00 €

6 000,00 €

Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia neodporúča použiť finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s tvorbou dokumentu a profilových fotografií.

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
21-124-00907

Žiadateľ
Tanečné divadlo BRALEN

Názov projektu
Umelecká činnosť TD Bralen

13 620,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom k tomu, že projekt je nedostatočne rozpracovaný a prináša málo relevantných aktivít. Komisia sa rozhodla podporiť

komisie

projekty, ktoré sú umelecky prínosnejšie a progresívnejšie.

21-124-01029

FEYNMEN

FEYNMEN_celoročné aktivity 2021

17 920,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že projekt nie je dostatočne rozpracovaný. Komisia sa rozhodla podporiť prepracovanejšie projekty s

komisie

jasnejšie formulovaných záerom. Komisia odporúča žiadateľovi lepšie zacielenie zámeru svojich aktivít v nadväznosti na formulovanie výstupov, ktoré sú realizovateľné.

21-124-01129

Bc. Michal Freriks

Michal Freriks & collective: Verejne

10 010,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Žiadosť nespĺňa kritéria tohto podprogramu. Komisia pozitívne hodnotí kvalitu predkladaného projektu, a preto žiadateľovi

komisie

odporúča podať projekt v podprograme na štipendium alebo tvorbu.

21-124-01232
Zdôvodnenie
komisie
21-124-01352
Zdôvodnenie
komisie

creat studio s.r.o.

Prázdny priestor ne-vedenia v tvorbe tanca – rozvíjanie umenia instantnej
kompozície

14 500,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na to, že prevažná časť aktivít žiadateľa nie je na Slovensku. Rozpočet projektu je nedostatočne rozpracovaný.
SPACE4U s. r. o.

Karibik včera a dnes očami tanečnej skupiny Grupo Caliente

9 500,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že vecný výstup sa realizuje s neprofesionálnym zoskupenim. Žiadosť nepatri do tohto podprogramu.

Bratislava 26.02.2021

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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