Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 9/2021
Program č. 6.1.2
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti
21-612-07046

Žiadateľ
Mesto Revúca

Názov projektu
Prepni na Revúcu

Žiadaná suma
237 618,00 €

Pridelená suma
237 618,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla udeliť titul Slovenské mesto kultúry mestu Revúca, nakoľko predložený projekt má najväčší rozvojový potenciál pre mesto a širší región.

komisie

Oceňuje, že predkladatelia projektu vnímajú kultúru ako súčasť revitalizácie mesta a regiónu, ako možnosť vytvoriť nové príležitosti, zvýšiť kvalitu života, zastaviť odliv
obyvateľov z regiónu, pritiahnuť návštevníkov a oživiť identitu regiónu Gemer.
Odborná komisia odporúča sústrediť sa na komunikáciu projektu navonok, rozpracovať spoluprácu s marginalizovanými skupinami rôznych vekových kategórií a pokračovať
v úzkom prepájaní kultúrnych aktivít s cestovným ruchom.

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
21-612-07045

Žiadateľ
Mesto Banská Bystrica

Názov projektu
METRO kultúry

Žiadaná suma
300 000,00 €

Pridelená suma
0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia veľmi pozitívne hodnotí kvalitu projektu, jeho koncepciu a zapojenie nezriaďovanej kultúry v porovnaní s predchádzajúcimi projektmi. Mestu sa podarilo

komisie

zaangažovať do projektu viaceré skupiny rôznorodých aktérov nielen v oblasti umenia a kultúry. Zvlášť oceňuje zameranie na udržateľnosť projektu v súvislosti s prípravou
dlhodobej stratégie rozvoja kultúry v meste. Z projektu je zrejmé, že kultúra je chápaná ako dôležitý mestotvorný prvok nie iba v programe, ale aj vo vzťahu k verejnému
priestoru.
Napriek deklarovanej otvorenosti projekt málo pracuje s regiónom a komunikáciou pripravovaných aktivít na národnej úrovni. Vzhľadom na existujúcu kultúrnu infraštruktúru
komisia očakávala väčší vklad organizácií pôsobiacich v meste a regióne.
Komisia sa rozhodla podporiť iný projekt s momentálne lepším rozvojovým potenciálom do vnútra mesta a dosahom na región a odporúča pokračovať v aktivitách a prihlásiť
sa s projektom Mesta kultúry v budúcnosti.

Č. žiadosti
21-612-07074

Žiadateľ
Mesto Hlohovec

Názov projektu
Terra Ludus / Krajina hry

Žiadaná suma

Pridelená suma

300 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia pozitívne hodnotí dobre prepracovanú dramaturgiu a ideovú koncepciu projektu s aktívnou účasťou reprezentácie mesta na čele s primátorom. Zároveň

komisie

však absentovalo užšie prepojenie medzi predloženou koncepciou s reálnou situáciou a kultúrnym životom mesta. V projekte neboli dostatočne rozpracované reakcie na
špecifiká mesta Hlohovec a prepojenia na lokálny a regionálny kultúrny kontext. Odporúčame mestu dopracovať užšiu spoluprácu s lokálnymi aktérmi a širším regiónom a
uchádzať sa o titul Mesto kultúry v budúcich ročníkoch.

Bratislava 25.10.2021

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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