Zápis zo zasadnutia odbornej komisie FPu.
Program 4 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Výzva č. 3/2016

Dátum:
Miesto:

17.3.2016
Fond na podporu umenia, III. posch., č. dv.: 330, Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Odborná komisia: Krausová Agáta, Krnáčová Petra, Marišler Stanislav, Sedlický Štefan, Uhel
Jaroslav
Fond na podporu umenia: Kovalčik Jozef, Augustinská Dagmar
Program:
Hodnotenie žiadostí predložených v rámci výzvy č. 3/2016 – Program 4 – Ľudová kultúra
a kultúrno-osvetová činnosť, podprogram 4.4 - Postupové súťaže a prehliadky záujmovej
umeleckej činnosti, k termínu 4.2.2016.
Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie odbornej komisie otvoril riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik. Na
úvod predstavil prítomných členov odbornej komisie a oboznámil ich s organizačnými
aspektmi zasadnutia, mechanizmom hodnotenia žiadostí počas zasadnutí odborných komisií
fondu v zmysle dokumentu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia a programom zasadnutia. Riaditeľ
fondu predstavil členom odbornej komisie programové priority stanovené pre príslušné
podprogramy, základné informácie o podprogramoch a východiská pri nastavení týchto
podprogramov. Zároveň riaditeľ fondu informoval členov odbornej komisie o vyradených
žiadostiach a dôvodoch ich vyradenia (nižšia žiadaná suma ako stanovená minimálna suma).
Členovia odbornej komisie zvolili predsedu a podpredsedu komisie. Za predsedníčku komisie
bola zvolená Krnáčová Petra, ktorá videla zasadnutie, za podpredsedu komisie bol zvolený
Marišler Stanislav.
Hodnotenie žiadostí členmi odbornej komisie prebiehalo nasledovným spôsobom: každý člen
komisie pridelil body jednotlivým žiadostiam podľa stanovených kritérií a v stanovenom
bodovom rozsahu. Odborná komisia v rámci prideľovania bodového ohodnotenia
prediskutovala každú predloženú žiadosť. Po pridelení bodového hodnotenia odborná
komisia určila odporúčanú sumu podpory pre žiadosti, ktoré získali viac ako 50%
z maximálneho možného počtu bodov. Odporúčanú sumu podpory komisia určovala
konsenzuálne. Pri návrhu sumy finančných prostriedkov komisia prihliadala na výsledky
bodového hodnotenia žiadosti a tiež na to, aby odporúčaná suma umožňovala žiadateľovi
účelné a efektívne zabezpečenie realizácie projektu podľa časového harmonogramu a
vecných výstupov navrhnutých v žiadosti.
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V podprograme 4.4 – Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti bolo na
hodnotenie odbornou komisiou predložených 105 úplných žiadostí. V danej výzve boli pre
podprogram vyčlenené finančné prostriedky vo výške 400.000,- EUR. Žiadaná finančná
podpora pre úplné žiadosti bola 475 902,- EUR.
V rámci podprogramu 4.4 – Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
odborná komisia odporúča podporiť 99 žiadostí s navrhovanou výškou finančnej podpory
400.000,- EUR.
Členovia odbornej komisie zaujali stanovisko, že okresné a regionálne súťaže nebudú
podporené vzhľadom na zameranie podprogramu (napr.: 16-440-00259 – nespadá do
podprogramu).
Odporúčanie komisie:
- zaviesť do formulára žiadosti pre podprogram 4.4 informácie o výsledkoch
z predchádzajúcich ročníkov, napr. za posledné 3 roky, ako je počet súťažiacich,
účinkujúcich, návštevníkov a pod., keďže ide o aktivity, ktoré majú dlhoročnú tradíciu
ako prehliadky, súťaže.
- odporúčanie prediskutovať propozície pre krajské a celoštátne súťaže a prehliadky
z dôvodu zjednotenia napr. počtu členov odborných komisií na súťažiach, výška
honoráru pre tieto komisie z dôvodu zjednotenia pravidiel pre tieto súťaže
a prehliadky s vyhlasovateľom súťaže.
- zaviesť do formulára žiadosti v časti „názov projektu“ názov súťaže/prehliadky
a špecifikovať, či ide o krajské alebo celoštátne podujatie.
- zaviesť do formulára žiadosti, či ide o krajskú, celoštátnu súťaž a pre ktorý kraj, aby
neboli podané duplikované žiadosti z rôznych žiadateľov pre tú istú aktivitu.
- zvýšiť navýšenie percentuálnu hranicu pri oprávnených nákladoch pre stravné.
Z posudzovacieho procesu boli vyradené nasledujúce žiadosti:
- z dôvodu nedodržania minimálnej žiadanej sumy: 16-440-00768, 16-440-00817
- z dôvodu, že žiadosti sú zamerané na okresné a regionálne súťaže: 16-440-00815, 16440-853, 16-440-01010.

Výsledkom zasadnutia odbornej komisie je protokol, ktorý obsahuje vybrané údaje o všetkých
úplných žiadostiach predložených komisii na posúdenie, pričom pri každom z projektov
odporúčaných na podporu je uvedená komisiou navrhovaná výška dotácie.
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Potvrdenie správnosti zápisu z rokovania odbornej komisie:

Krausová Agáta

................................................

Krnáčová Petra

................................................

Marišler Stanislav

................................................

Sedlický Štefan

................................................

Uhel Jaroslav

................................................

V Bratislave dňa 17.3.2016
Zápis vyhotovil: Dagmar Augustinská

Príloha:
Prezenčné listiny z rokovania komisie
Protokol zo zasadnutia OK

Strana 3 z 3

