Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 1/2022
Program č. 2.2.1
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

22-221-00333

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.

ZÁHRADA 2022

22-221-00387

Nadácia Cvernovka

Program kultúrneho centra Nová Cvernovka 2022 - 2024

Žiadaná suma

Pridelená suma

114 390,00 €

100 000,00 €

2022: 198 650,00 €

2022: 150 000,00 €

2023: 199 000,00 €

2023: 150 000,00 €

2024: 199 000,00 €

2024: 150 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
22-221-00414

Žiadateľ
Divadlo VIOLA s.r.o.

Názov projektu
VIOLA 2022

Žiadaná suma

Pridelená suma

111 840,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia oceňuje kvalitu a pestrosť programu, odporúča ale žiadosť nepodporiť, nakoľko aktivity centra v podprograme 2.2.1 by mali byť nielen na lokálnej, ale aj na

komisie

celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, pričom činnosť žiadateľa zatiaľ podľa komisie tento rozsah nemá. Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v
podprograme FPU určenom pre menšie kultúrne centrá.

22-221-00468

TICHO a spol.

Aktivity kultúrneho centra TICHO a spol. v rokoch 2022 - 2024

74 720,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia oceňuje kvalitu programu v oblasti divadla, odporúča ale žiadosť nepodporiť, nakoľko aktivity centra v podprograme 2.2.1 by mali byť nielen na lokálnej, ale

komisie

aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, pričom činnosť žiadateľa - s výnimkou divadelnej dramaturgie - zatiaľ podľa komisie tento rozsah nemá. Odborná komisia
odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v podprograme FPU určenom pre celoročné aktivity v oblasti divadla, prípadne pre menšie kultúrne centrá.

22-221-00505

Autonomy Plebs

Podpora činností kultúrneho centra Collosseum

152 600,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na absenciu konzistentnej dramaturgie projektu, doterajšie aktivity žiadateľa podľa komisie nedosahujú potrebnú

komisie

umeleckú úroveň v kontexte podprogramu 2.2.1.

Č. žiadosti
22-221-00517

Žiadateľ
Coronado, s.r.o.

Názov projektu
Majestic Music Club 2022

Žiadaná suma

Pridelená suma

163 400,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, nakoľko podpora z podprogramu 2.2.1 nie je určená pre projekty, ktoré sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na

komisie

prezentáciu jedného druhu umenia. Odborná komisia odporúča žiadateľovi uchádzať sa o podporu v príslušnom podprograme FPU určenom pre oblasť hudby.

Bratislava 22.12.2021

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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