Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 4/2021
Program č. 6.1.1
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

21-611-03907

Mesto Revúca

Prepni na Revúcu

10 000,00 €

10 000,00 €

21-611-03937

Mesto Banská Bystrica

Toto je METRO kultúry 2022

10 000,00 €

10 000,00 €

21-611-04381

Mesto Hlohovec

Terra Ludus / Krajina hry

10 000,00 €

10 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
21-611-03871

Žiadateľ
Mesto Gelnica

Názov projektu
Gelnica a okolie / Mesto kultúry 2022/ Planéta Gelnica s okolím alebo
Z podzemia Na výslnie

Žiadaná suma

Pridelená suma

10 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na tematicky slabší dramaturgický plán a rozsah nových umeleckých aktivít. Mesto taktiež neprezentovalo

komisie

dostatočne stratégiu zapájania neziskového sektora do plánovaných kultúrnych aktivít. Projekt je málo inovatívny a je tiež sporná jeho udržateľnosť v nasledujúcich rokoch.
Komisia oceňuje spoluprácu s okolitými obcami, navrhuje dopracovať tému baníctva a aktivizovať širšie umelecké tvorivé podhubie a spoluprácu kultúrnej infraštruktúry.

21-611-03948

Mesto Šaľa

Bahota

10 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na slabý dramaturgický plán a orientáciu zväčša na komerčné aktivity a tradičnú kultúru. Rozsah nových

komisie

umeleckých aktivít a plánovaný kvalitatívny posun nie je dostatočný v kontexte súčasného stavu kultúry v meste. Mesto taktiež neprezentovalo dostatočne stratégiu

0,00 €

zapájania neziskového sektora do plánovaných kultúrnych aktivít.
Komisia vyzdvihuje prienik aktivít do regiónu, avšak bez nových kultúrnych impulzov.
21-611-03969

Mesto Levice

Ónyx - Mesto príbehov – príbeh zmeny

10 000,00 €

0,00 €

Č. žiadosti
Zdôvodnenie

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia v porovnaní s inými predloženými projektmi navrhuje žiadosť nepodporiť.

komisie
Komisia pozitívne hodnotí tému projektu a zapojenie relevantných partnerov do realizácie kultúrnych programov. Projekt má veľký rozvojový potenciál pre mesto a jeho
okolie, dramaturgická koncepcia je ale príliš všeobecná a obsahové línie a ciele neboli jasne definované v porovnaní s postupujúcimi projektmi.
21-611-04278
Zdôvodnenie

Mesto Považská Bystrica

KORENE - JAZVY - MOSTY

9 920,00 €

0,00 €

7 824,00 €

0,00 €

Odborná komisia v porovnaní s inými predloženými projektmi navrhuje žiadosť nepodporiť.

komisie
Komisia pozitívne hodnotí tému projektu, ktorú navrhuje dramaturgicky a žánrovo rozvinúť vo vzťahu k existujúcej kultúrnej infraštruktúre.
21-611-04412
Zdôvodnenie

Mesto Púchov

PUPOK

Odborná komisia v porovnaní s inými predloženými projektmi navrhuje žiadosť nepodporiť.

komisie
Komisia pozitívne hodnotí entuziazmus prezentujúcich autoriek projektu, zmapovanie kultúrnych potrieb prostredníctvom prieskumu a zapojenie väčšieho počtu
participujúcich subjektov. Odporúča dopracovanie dramaturgickej koncepcie a zapojenie širšej škály umeleckých druhov a žánrov.

Bratislava 14.05.2021

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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