Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 1/2019
Program č. 2.1
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

19-210-00179

Mesto Myjava

Medzinárodný folklórny festival Myjava 2019

19-210-00249

SLOVAK PRESS PHOTO

SLOVAK PRESS PHOTO

Zdôvodnenie
komisie

Žiadaná suma

Pridelená suma

151 386,00 €

90 000,00 €

61 200,00 €

30 000,00 €

Odborná komisia vzhľadom na rozpočet projektu odporúča žiadateľovi, aby si v budúcnosti podal žiadosť na projekt v príslušnom podprograme pre vizuálne umenie.

19-210-00347

BRAK

BRaK - Bratislavský knižný festival 2019

69 700,00 €

35 000,00 €

19-210-00381

Ars Poetica

Medzinárodný festival poézie Ars Poetica 2019 -- 2021

54 100,00 €

30 000,00 €

19-210-00431

KDE BOLO, TAM BOLO...

Cena za architektúru CEZAAR 2019

52 000,00 €

30 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia odporúča dotáciu z FPU účelovo použiť na náklady spojené s prácou poroty, realizáciou a využitím pavilónu, pracovným zošitom a katalógom.

19-210-00443

Asociácia Divadelná Nitra

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2019 – Podoby slobody

200 000,00 €

175 000,00 €

19-210-00449

Tabačka Kulturfabrik n.o.

MOONRIDE 10

50 000,00 €

30 000,00 €

19-210-00481

Nadácia - Centrum súčasného umenia

Cena Oskára Čepana

63 720,00 €

30 000,00 €

19-210-00534

Nadácia Milana Šimečku

[fjúžn] - festival nových menšín

58 500,00 €

30 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
19-210-00333

Žiadateľ
"Na plný dych"

Názov projektu
"Na plný dych" - medzinárodný festival dychových hudieb

Žiadaná suma
71 270,00 €

Pridelená suma
0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje projekt neschváliť kvôli nevyváženej dramaturgii, voľba účinkujúcich nezodpovedá zámeru podujatia a v kontexte dychovej hudby význam

komisie

podujatia podľa odbornej komisie nedosahuje celoslovenský až medzinárodný význam. Rozpočet podujatia považuje komisia za nadhodnotený.
Komisia odporúča uchádzať sa o podporu v podprograme FPU určenom pre neprofesionálne umenie, resp. tradičnú kultúru.

19-210-00348

FISHNAJ, s.r.o.

24. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA
2018

61 450,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže podujatie nespadá do oblasti podpory v podprograme FPU 2.1, nakoľko ide o cenu za realizáciu stavebných diel.

komisie

Podujatie má podľa odbornej komisie silný sponzorský a komerčný potenciál. Sprievodný kultúrny program ročníka 2019 nie je dostatočne špecifikovaný.

19-210-00422

ARTE NOVA

CITY SOUNDS FESTIVAL

89 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov a skutočnosť, že žiadateľ môže podať žiadosť na projekt v inom

komisie

podprograme FPU.

19-210-00514

ArcheológiaSK s.r.o.

Živý starovek na Liptove

54 823,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje projekt nepodporiť nakoľko svojím obsahom nespadá do oblasti podpory v podprograme 2.1. Podľa predloženého projektového zámeru ide o

komisie

projekt prevažne určený na rozvoj turistického ruchu a v projekte absentuje umelecký prínos.

19-210-00549

Asociácia súčasného divadla

24. ročník Divadelných ocenení sezóny 2019

75 340,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v podprograme 2.1 a skutočnosť, že žiadateľ má podanú žiadosť na podobný

komisie

projekt v inom podprograme.

Bratislava 19.11.2018

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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