Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 8/2022
Program č. 1.2.2
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

22-122-04054

Asociácia Bratislava v pohybe

Biely tanec pod prázdnym mestom (prac. názov)

21 450,00 €

17 000,00 €

22-122-04877

Dedinsky studio dance s.r.o.

Kain - Hriech času

36 050,00 €

18 000,00 €

22-122-04980

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

5 890,00 €

4 000,00 €

22-122-05113

ZUZU HUDEK design s.r.o

Metamorfózy (pracovný názov)

22 332,00 €

10 000,00 €

22-122-05157

T-O-K Tanec/Osobnosť/Kontext

Hangin Hangout

26 100,00 €

7 000,00 €

22-122-05165

ultraviolet

Reproducent

20 790,00 €

12 000,00 €

22-122-05174

Elledanse o.z.

DANCE COME BACK

24 200,00 €

13 000,00 €

22-122-05189

Rebecca Smudová

Happy Ending

20 200,00 €

7 000,00 €

22-122-05260

Divadlo Štúdio tanca

18 078,00 €

15 000,00 €

22-122-05263

Divadlo Štúdio tanca

15 990,00 €

7 500,00 €

22-122-05269

tanC o.z.

Ignore

14 960,00 €

7 450,00 €

22-122-05314

RESERVA

SEN (pracovný názov)

26 020,00 €

15 000,00 €

22-122-05319

TRAKT

Tanečná inscenácia Výmyselníci a komentátori

24 950,00 €

14 000,00 €

22-122-05337

Liptovské divadlo tanca, s.r.o.

Čakanie... Na...Keď?!

31 686,00 €

15 500,00 €

CONNECTION – choreografický projekt performerov a
performeriek Katedry tanečnej tvorby VŠMU

Dystopia (pracovný názov) / autorská tanečná
inscenácia
Eliášové sny (pracovný názov) / autorská tanečná
inscenácia

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

22-122-05339

INSTITUT INSTITUT

No it does not happen

12 682,00 €

6 300,00 €

22-122-05417

Tanečno o.z

The urge grows

14 000,00 €

9 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
22-122-05117
Zdôvodnenie
komisie
22-122-05159

Žiadateľ
Príchod Godota

Názov projektu
BUBLINY

Žiadaná suma

Pridelená suma

12 320,00 €

0,00 €

17 165,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný prínos pre oblasť profesionálneho tanečného umenia.
T-O-K Tanec/Osobnosť/Kontext

Body of Many/Lusija

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na to, že koncept a ideový zámer nie je dostatočne presvedčivý a rozpracovaný. Výška rozpočtu nezodpovedá

komisie

rozsahu vecných výstupov.

22-122-05180

Tocalo o.z.

Palo Santo

12 200,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočný dramaturgický koncept tanečného diela. Komisia odporúča žiadateľke zamerať sa vo svojich projektoch na

komisie

dramaturgiu a inovatívnosť tvorivých postupov.

22-122-05185

Projekt Batyskaf

Unisono (pracovný názov)

25 450,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný umelecký prínos. Umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k vecným výstupom žiadosti nezaručujú

komisie

efektívne vynaloženie požadovaných finančných prostriedkov z hľadiska kvality tvorby a hospodárnosti.

22-122-05186

Projekt Batyskaf

FESTUM (pracovný názov)

30 300,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú obsahovú náplň projektu. Umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k vecným výstupom žiadosti

komisie

nezaručujú efektívne vynaloženie požadovaných finančných prostriedkov z hľadiska kvality tvorby a hospodárnosti.

22-122-05209

SKOK!

THERE IS SOMETHING IN THE AIR

19 760,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na to že projekt nemá potenciál osloviť žiadateľom definovanú cieľovú skupinu. V rozpočte je nedostatočná

komisie

opodstatnenosť a relevantnosť nákladových položiek.

22-122-05240
Zdôvodnenie
komisie
22-122-05266
Zdôvodnenie
komisie
22-122-05297

FEYNMEN

Joy De Luxe

28 300,00 €

0,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na málo presvedčivú obsahovú náplň projektu vo všetkých parametroch vzhľadom k žiadanej sume.

Divadlo Štúdio tanca

Dosah, rast, spojenie / nový celosezónny umelecký formát
Divadla Štúdio tanca

23 700,00 €

0,00 €

9 200,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú špecifikáciu témy a idey javiskového diela.
Skrzprst

medzinárodné tanečné predstavenie Where we are at
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Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
22-122-05365

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nízky umelecký prínos a nejasný dramaturgický zámer.
En Vorentoe, o.z.

Buď so mou na vlne

32 400,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný umelecký prínos a invenčný rozmer projektu. Rozpočet projektu nie je v súlade s prínosom

komisie

projektu pre diváka a tanečnú obec.

22-122-05369

Skrzprst

Terminál 5

36 810,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na to, že absentuje jednoznačné definovanie obsahu a prínosu projektu pre cieľovú skupinu. Komisia odporúča

komisie

žiadateľovi precíznejšie formulovať jednotlivé parametre projektu.

22-122-05376

Gegangere

INDUCE THE JUICE

21 750,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť. Výška žiadanej sumy je vzhľadom na obsah a relevantnosť výstupov neprimeraná. Projekt má veľmi úzko špecifikovanú

komisie

cieľovú skupinu s nedostatočným umeleckým prínosom.

22-122-05378

BOD.Y občianske združenie

IHOPEIWILL (pracovný názov)

29 010,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu projektu, avšak vzhľadom na to, že žiadateľ žiada dotáciu vo viacerých podprogramoch sa komisia rozhodla túto žiadosť nepodporiť

komisie

a podporiť projekty v rámci celoročnej činnosti a mobilít.

22-122-05392
Zdôvodnenie
komisie
22-122-05407

QUAN Movement

Teleso Brezka

5 980,00 €

0,00 €

7 180,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočný umelecký prínos a potenciál projektu.
PST- Priestor Súčasného Tanca o.z.

FANTÁNCIA (pracovný názov)

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na to, že žiadateľ dostatočne nedefinoval dramaturgický a inscenačný zámer vecného výstupu projektu. Komisia

komisie

odporúča žiadateľovi konkretizovať východiskovú literatúru.

Bratislava 20.05.2022

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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