Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 7/2018
Program č. 3.5.2
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

18-352-02234

FIDAT s.r.o.

Kniha "Imagológia Rudolfa Filu"

9 000,00 €

7 000,00 €

18-352-02848

Art-fórum pre literatúru, n.o.

Posvieťte si s nami na sny

8 650,00 €

5 000,00 €

18-352-03017

Medziriadky

Literárne sústredenie Medziriadky

9 500,00 €

5 500,00 €

18-352-03027

bez.klise

Túlavá čitáreň

4 100,00 €

4 100,00 €

18-352-03112

Vertigos o.z.

Kreatívne a inovačné vzdelávanie v literatúre

12 110,00 €

5 000,00 €

18-352-03136

Úlet s knihou, o.z.

Úlet s knihou letí ...

3 715,00 €

2 000,00 €

18-352-03259

FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Poetry Quartet - vzdelávací workshop

4 100,00 €

3 100,00 €

18-352-03265

Thalia Teatro

Dramatizuj!

10 480,00 €

5 000,00 €

18-352-03304

Nadácia Cvernovka

LITERÁRNA ŠKOLA KABINETU POMALOSTI V NOVEJ CVERNOVKE

24 100,00 €

5 000,00 €

9 420,00 €

5 500,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Dotácia je určená na vzdelávaciu časť pre učiteľov a študentov vysokých škôl.

18-352-03315

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

Medzinárodný seminár prekladu fínskej literatúry do slovenčiny

18-352-03327

Záujmové združenie žien ASPEKT

Ľudské tváre roku 1968 v knihách ASPEKTU

20 345,00 €

10 000,00 €

18-352-03350

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

Letná škola prekladu - 40. ročník

13 150,00 €

5 000,00 €

18-352-03465

Laputa, o.z.

Bašta útočí: Slovenská literatúra 1.0

20 900,00 €

9 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Dotácia je určená na vzdelávaciu časť pre učiteľov a študentov vysokých škôl.

Č. žiadosti
18-352-03466

Žiadateľ
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

Názov projektu

Žiadaná suma

Výrazné osobnosti súčasného umeleckého prekladu

3 080,00 €

Pridelená suma
2 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
18-352-02840
Zdôvodnenie
komisie
18-352-02872
Zdôvodnenie
komisie
18-352-02879
Zdôvodnenie
komisie
18-352-03020
Zdôvodnenie
komisie
18-352-03113

Žiadateľ
Kultúrno-literárna akadémia, n.o.

Názov projektu

Žiadaná suma

Slovenskí spisovatelia a 25 rokov modernej slovenskej štátnosti

Pridelená suma

8 750,00 €

0,00 €

7 690,00 €

0,00 €

5 500,00 €

0,00 €

19 100,00 €

0,00 €

5 338,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže projekt je veľmi nekonkrétny.

Klub nezávislých spisovateľov

Komentované autorské čítanie členov Klubu nezávislých
spisovateľov

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže obsahovo nespadá do tohto podprogramu.
Živena, spolok slovenských žien

19.ročník Šoltésovej Martin

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže projekt je nekonkrétny a nejasný bez presne formulovaných autorských výstupov.

OSMIJANKO n.o.

3. vzdelávací cyklus Ako hravo čitať? alebo liteatúra na vlastnej
koži

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť keďže nespadá do podprogramu, ide o vzdelávaciu aktivitu pre deti.
TRIO PUBLISHING, s. r. o.

Mapy literatúry

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže v žiadosti komisia nenašla inovatívne aspekty vo vzťahu k trendom a vzhľadom na veľmi široko špecifikovanú cieľovú

komisie

skupinu.

18-352-03189
Zdôvodnenie
komisie
18-352-03218
Zdôvodnenie
komisie
18-352-03274
Zdôvodnenie
komisie
18-352-03330

Čítame s porozumením/Analfabeta Negramotná

Čítame s porozumením

6 912,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže ide o odbornú vzdelávaciu aktivitu, ktorá patrí do rámca inštitucionálneho školského vzdelávania.
Pro Militaria Historica

Slovensko a Slováci vo víre prvej svetovej vojny

7 000,00 €

0,00 €

8 266,00 €

0,00 €

4 500,00 €

0,00 €

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť ide o výstupy pracovníkov, ktoré nepresahujú ich pracovnú náplň v domovskej vedeckej inštitúcií.
Čítajme si spolu, o.z.

Konferencia (ne)obyčajných rodičov

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť, nakoľko projekt nemá dostatočný výskumno-vzdelávací potenciál.
Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR

Júnový seminár (workshop) pre vydavateľov a kníhkupcov
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Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
18-352-03349
Zdôvodnenie

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže projekt je nekonkrétny a nejasný, bez spresnenia formulovaných výstupov.
Fluidum Film s.r.o.

Píšu pre nás .sk

31 775,00 €

0,00 €

4 400,00 €

0,00 €

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na nejasnú koncepciu dlhodobej udržateľnosti projektu.

komisie
18-352-03408
Zdôvodnenie
komisie

Real Music House, s.r.o.

Letná škola kreatívneho písania „Napíš to!“

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť, vzhľadom na nejasne definované ciele a nerealistické výstupy projektu.

Bratislava 27.04.2018

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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