Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 1/2022
Program č. 2.1
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

2022: 115

2022: 55

000,00 €
22-210-00144

Obec Terchová

Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni

2023: 120
000,00 €
2024: 125
000,00 €
2022: 54
460,00 €

22-210-00238

MIEŠANÝ ZBOR ŽILINA, OZ

XII. ročník medzinárodného festivalu a súťaže zborového umenia
Žilina Voce Magna

2023: 60
000,00 €
2024: 65

22-210-00332

Mesto Myjava

22-210-00430

Asociácia Divadelná Nitra

22-210-00469

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici

Medzinárodný folklórny festival Myjava 2022
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIVADELNÁ NITRA 2022, k r e h k o s ť / f r
a g i l i t y, 31. ročník

000,00 €
2023: 50
000,00 €
2024: 50
000,00 €
2022: 40
000,00 €
2023: 40
000,00 €
2024: 40

000,00 €

000,00 €

172 540,00 €

110 000,00 €

200 000,00 €

170 000,00 €

101 500,00 €

75 000,00 €

BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2022, Divadlo na každý deň, medzinárodný
festival súčasného bábkového divadla pre deti a dospelých v Banskej
Bystrici a okolí

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

2022: 188

2022: 50

000,00 €
22-210-00495

Music Gallery, s.r.o.

000,00 €

2023: 190

One Day Jazz Festival 2022

2023: 50

000,00 €

000,00 €

2024: 190

2024: 50

000,00 €

000,00 €

2022: 200

2022: 70

000,00 €
22-210-00521

Pohoda festival, s.r.o.

000,00 €

2023: 200

Pohoda festival 2022

2023: 50

000,00 €

000,00 €

2024: 200

2024: 50

000,00 €

000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť podporiť, zaväzuje žiadateľa primárne použiť poskytnutú dotáciu na nové programové prvky pre ročník 2022 špecifikované v predloženej

komisie

žiadosti.
2022: 69
240,00 €

22-210-00524

literarnyklub.sk - občianske združenie

2022: 30

2023: 50

Mesiac autorského čítania

000,00 €
2024: 50

000,00 €
2023: 0,00 €
2024: 0,00 €

000,00 €
Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť podporiť, zaväzuje žiadateľa zrealizovať časť aktivít projektu na východnom Slovensku. Vzhľadom na nedávnu zmenu organizátora

komisie

podujatia komisia navrhuje schváliť podporu na jeden rok.

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
22-210-00269

Žiadateľ
"Na plný dych"

Názov projektu
"Na plný dych" - medzinárodný festival v žánroch obsiahnutých
dychové hudobné nástroje

Žiadaná suma

Pridelená suma

55 450,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko projekt obsahovo ani finančne nespadá do podprogramu 2.1 - rozpočet a žiadanú sumu považuje komisia za

komisie

nadhodnotenú a vzhľadom na predošlé ročníky neodôvodnenú. Odborná komisia odporúča uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU pre menšie podujatia.

22-210-00272

HAASART

Festival DIVNÉ VECI 8.ročník

61 300,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť, pretože nepovažuje dopad festivalu na kultúrnu verejnosť za dostatočný v kontexte podprogramu 2.1. Rozpočet a žiadaná

komisie

suma sú nadhodnotené a zdôvodnenie počas prezentácie považuje komisia za nepresvedčivé. Odborná komisia vidí pre tento projekt ako vhodnejší príslušný podprogram
pre menšie podujatia.

22-210-00311

SLOVAK PRESS PHOTO

SLOVAK PRESS PHOTO 2022
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50 400,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje základný zámer podujatia, odporúča však žiadosť nepodporiť vzhľadom na všeobecne formulovaný zámer a obsah projektu, z ktorého nie je

komisie

možné posúdiť kvalitu výstupov daného ročníka, ani koncept ďalšieho rozvoja podujatia.

22-210-00361
Zdôvodnenie
komisie
22-210-00445

ZA 7 HORAMI, o.z.

Festival Za 7 horami - Krajina rozprávok na Liptove

62 000,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže podujatie nespadá do podprogramu 2.1 - nemá celoslovenský a/alebo medzinárodný význam v danej oblasti umenia.
PYROTECHNICS ACTIVITIES spol. s r. o.

FLAME Slovakia 2022

169 500,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že hlavný program podujatia nemá umelecké zameranie, a preto svojím charakterom nespadá do oblasti

komisie

podpory FPU.

22-210-00460
Zdôvodnenie
komisie
22-210-00478

Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board

Bratislavské korunovačné dni 2022

90 000,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že podujatie nemá umelecké zameranie, a preto svojím charakterom nespadá do oblasti podpory FPU.
Združenie umelcov Spiša o.z.

Festival ŽIVÉ SOCHY 2022

60 450,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť, pretože nepovažuje umelecký prínos projektu za dostatočný v kontexte podprogramu 2.1, rozpočet a žiadanú sumu považuje

komisie

komisia za nadhodnotené.

22-210-00485

OZ CIBULKA

CIBULA FEST

98 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť, pretože nepovažuje umelecký prínos projektu za dostatočný v kontexte podprogramu 2.1. Z plánu rozvoja podujatia nie je

komisie

možné adekvátne posúdiť kvalitu výstupov.

22-210-00515

Spolužitie zrodené z minulosti, n.o.

Slávnosť Jari

51 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže podujatie nespadá do podprogramu 2.1 - nemá celoslovenský a/alebo medzinárodný význam v danej oblasti, umelecký

komisie

prínos projektu nie je dostatočný v kontexte podprogramu 2.1.

22-210-00537

MG & MK, s.r.o.

The Legits Blast Festival

78 500,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje žiadosť nepodporiť, pretože ani na osobnej prezentácii žiadateľ nepresvedčil členov komisie o hodnotovom potenciáli spájania jednotlivých

komisie

umeleckých žánrov. Odborná komisia nepovažuje umelecký prínos projektu za dostatočný v kontexte podprogramu 2.1.

Bratislava 03.12.2021

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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0,00 €

