Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 75/2019
Program č. 4.3.2
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu
Slávnostný program pri príležitosti 45. výročia DFS RADOSŤ v

19-432-03635

Detský folklórny súbor RADOSŤ v Trenčíne

19-432-03862

Občianske združenie Z NAŠICH SRDIEČOK

19-432-03915

Centrum voľného času Turzovka

19-432-04044

Pjekné Mjestečko

19-432-04068

Folklórne združenie Jánošík pri DMS Fiľakovo

19-432-04082

DFS Prvosienka

Kroje z Čierneho Balogu pre DFS PRVOSIENKA

19-432-04093

Obec Liptovská Lúžna

19-432-04099
19-432-04125
Zdôvodnenie
komisie

Žiadaná suma

Pridelená suma

4 500,00 €

4 500,00 €

6 555,00 €

2 000,00 €

7 395,00 €

2 000,00 €

13 851,00 €

13 000,00 €

13 350,00 €

5 000,00 €

3 700,00 €

3 700,00 €

Folklórne tradície v Liptovskej Lúžnej

13 260,00 €

2 500,00 €

Dom kultúry v Čadci

Horné Kysuce v podaní FS Kysučan

14 550,00 €

4 500,00 €

Občianske združenie Stromíš

Zachovanie tradičnej kultúry v obci Vlachovo

13 350,00 €

2 000,00 €

Trenčíne
Tradičný ľudový odev Novohradu
Doprajme našim deťom zachovávať si našu krásnu Kysuckú
ľudovú kultúru, piesne, zvyky a tradície
Doplnenie zimných krojov pre folklórne skupiny v Kútoch
Vydanie CD "Aždaj tebe Ondrík" s podtitulom Jubilanti a nácvik
ako i prezentácia programu "JUBILANTI"

Zahraničný zájazd nie je oprávneným výdavkom v tomto podprograme a z toho dôvodu nie je možné použiť finančné prostriedky na túto aktivitu.

19-432-04134

Obec Milpoš

Autentický milpošský kroj

26 551,00 €

3 000,00 €

19-432-04136

Folklórny súbor Partizán

Oblečme sa do kroja

29 818,00 €

16 000,00 €

19-432-04143

OZ Áno Umeniu

Zachovávanie folklórnych tradícií v Topoľčianskej oblasti

4 892,00 €

4 000,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

19-432-04146

Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Záluží

Drienka

19-432-04148

Občianské združenie SAREPTA

Cesta Labirskych beťarov

19-432-04169

Detský folklórny súbor Turiec

Žiadaná suma

Pridelená suma

15 670,00 €

8 000,00 €

2 700,00 €

2 700,00 €

3 650,00 €

3 650,00 €

Zachovanie ľudových tradícii, prostredníctvom dtí žijúcich v
mestskom prostredí - Detský folklórny súbor Turiec a jeho hostia
Vi.
19-432-04184

ŠKRUPINKA Trenčín

Robota a veselosť v Škrupinke

16 075,00 €

14 000,00 €

19-432-04192

DFS Juránek

Vybavenie pre DFS Juránek

18 500,00 €

5 500,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Výdavky na vycestovanie do zahraničia nie sú oprávneným výdavkom v tomto podprograme, z toho dôvodu nie je možné tento výdavok akceptovať.

19-432-04196

Občianske združenie Folklórneho súboru Šarišan

ŠARIŠAN UCHOVÁVA, VZDELÁVA a ZABÁVA.

26 040,00 €

9 000,00 €

19-432-04233

Folklórny súbor Trnafčan Trnava

Zostavovanie reprezentačného programu FS Trnafčan

18 000,00 €

10 000,00 €

19-432-04236

Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín

Činnosť FS Trenčan

4 000,00 €

4 000,00 €

19-432-04259

Obec Krivany

DFSk Krivany J. Lazoríka - krojové vybavenie

10 000,00 €

6 000,00 €

19-432-04262

Art school Smižany

15 900,00 €

15 900,00 €

19-432-04267

Obec Chtelnica

15 228,00 €

6 000,00 €

19-432-04268

Folklórna skupina RASLAVIČAN z Raslavíc o.z.

16 025,00 €

15 000,00 €

19-432-04272

Základná organizácia JDS Hrušov

9 200,00 €

8 500,00 €

19-432-04275

Občianske združenie - Hôra Rejdová

24 200,00 €

20 000,00 €

19-432-04277

"Ľudová hudba Prešovčan"

6 250,00 €

2 000,00 €

19-432-04280

Folklórna skupina Podhoranka

Pomôžme uchovať bohatstvo našich preedkov

6 505,00 €

5 000,00 €

19-432-04287

občianske združenie Borievka

Od klísky po hrob

25 800,00 €

16 000,00 €

4 180,00 €

3 500,00 €

6 100,00 €

4 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Galaprogram DSpSk Šafolka a ďalšie aktivity OZ Art School
Smižany
Chtelnickí šabľovníci
"BRATSTVO - Rok na dedine" - pripravované programy a činnosť
FSk Raslavičan z Raslavíc
Spev nás spája - celoročná činnosť ŽSSk pri ZO JDS Hrušov
Pod Stolicou leži jedna dedyna - podpora tradičnej ľudovej
kultúry Obce Rejdová
Koncert k 65. výročiu založenia Ľudovej hudby Prešovčan,
premiéra

Odborná komisia nepridelila finančné prostriedky v požadovanej výške z dôvodu nedostatočne špecifikovanej položky - Materiálové náklady.

19-432-04294

Komunitné združenie Sedliská

19-432-04299

Folklórna skupina Lúčan

Ľudové tradície spájajú generácie
"Vydáva sa diovča z mesta do dediny, pozerajte ľudia aké má
periny" - folklórne pásmo S rúchom podľa rozprávania Margity
Matulovej
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Č. žiadosti

Žiadateľ

19-432-04302

Obec Dolná Súča

19-432-04303

Obec Kokava nad Rimavicou

Názov projektu
Kroje pre detskú a mládežnícku folklórnu skupinu Latovček a
nástroje pre detský dychový orchester.
Materiálne vybavenie a na činnosť Folklórneho súboru KOKAVAN

Žiadaná suma

Pridelená suma

28 405,00 €

10 000,00 €

12 700,00 €

5 500,00 €

Zdôvodnenie

Cimbal spadá do kapitálových výdavkov, ktoré nie sú oprávneným výdavkom v tomto podprograme a z toho dôvodu nie je možné použiť finančné prostriedky na jeho nákup.

komisie

Zahraničný zájazd nie je tak isto oprávneným výdavkom a teda nie je možné použiť výdavky na túto aktivitu.
Skvalitnenie a zachovanie tradičnej dychovej hudby - pečenickej

19-432-04307

Obec Pečenice

19-432-04313

Obec Pašník

19-432-04321

Technická univerzita vo Zvolene

19-432-04330

O.z. Všetečníci

V sedemnástom o sedemnástej

19-432-04350

Mesto Tisovec

19-432-04352

ŽIVOT JE ŠANCA

Zdôvodnenie
komisie

17 406,00 €

2 000,00 €

5 000,00 €

3 500,00 €

52 250,00 €

16 000,00 €

12 000,00 €

11 000,00 €

Tancuj, tancuj, vykrúcaj...

4 500,00 €

4 500,00 €

Na Šarišu češko, ale i veśelo ...

7 740,00 €

4 500,00 €

31 020,00 €

6 000,00 €

dychovky
Prezentácia ľudových tradícií a folklóru - ženská spevácka
skupina HOLEŠKA
Zachovanie tradičných hodnôt generácií predkov z obce
Pliešovce a obce Sirk

Odborná komisia odporúča použiť finančné prostriedky na nahrávanie CD (nie na nákup technického vybavenia).

19-432-04356

PreTalent

Hudobno-tanečné pásmo tancov z Čierneho Balogu

19-432-04357

Priatelia folklóru

V kolobehu času

9 880,00 €

6 000,00 €

19-432-04361

Folklórny súbor Gymnik, FTVŠ UK v Bratislave

Blok piesní a tancov z Gemera

8 500,00 €

7 000,00 €

19-432-04363

Obec Veľká Lehota

Nákup krojov pre folklórnu skupinu Lehotienka

12 660,00 €

2 000,00 €

19-432-04367

Občianske združenie Kvapôčka

Rok na dedine

14 885,00 €

8 000,00 €

19-432-04369

Mestské kultúrne stredisko Sliač

Ľudové tradície obce Hiadeľ

3 450,00 €

3 400,00 €

19-432-04371

Obec Oľšavka

Od Vianoc doTroch kráľov

6 100,00 €

2 000,00 €

19-432-04374

Obec Horné Strháre

Folklórna skupina Strháranka

5 650,00 €

4 000,00 €

19-432-04375

LEVÁRANKY

Ľudový odev speváckej skupiny LEVÁRANKY

6 764,00 €

4 000,00 €

19-432-04387

MSS Košicki špivaci

Špivaci, śpivajce !

16 805,00 €

4 000,00 €

19-432-04391

Obec Šumiac

Oslavy Zvrchovanosti Sloenskej republiky v obci Šumiac

24 415,00 €

6 500,00 €

Obnova krojov, inštrumentov a výroba CD

26 040,00 €

7 000,00 €

19-432-04394

OČOVAN - folklórne združenie priaznivcov ľudovej kultúry a tradičného
umenia
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Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Finančné prostriedky nemôžu byť použité na nákup cimbalu v uvedenej hodnote, nakoľko sa jedná o kapitálový výdavok.

19-432-04415

Folklórny súbor Tribeč

Dobrý večer, pokoj svätý

15 200,00 €

7 000,00 €

19-432-04421

Obec Heľpa

FS Heľpan realizácia aktivít a podujatí

19 500,00 €

8 000,00 €

19-432-04432

Detský folklórny súbor Hviezdička

Prezentácia repertoáru DFS Hviezdička z Hriňovej.

26 885,00 €

6 000,00 €

19-432-04433

Oprášené krpce

Po Kysuci a dolu Váhom

37 337,00 €

3 000,00 €

19-432-04434

Prvosienka - Združenie pre rozvoj folklórnych aktivít detí a mládeže

Realizácia prípravných aktivít 40-teho výročia DFS Prvosienka

51 600,00 €

7 000,00 €

19-432-04437

Máňanská muzička

Spojme generácie v ľudovej piesni!

29 260,00 €

3 000,00 €

Lubená

51 743,00 €

8 000,00 €

8 300,00 €

3 500,00 €

19 380,00 €

19 380,00 €

4 560,00 €

3 000,00 €

19-432-04441

LUBENÁ - združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie
tradičnej a ľudovej kultúry

19-432-04450

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Svidník

Svidnícki heligonkare a Svidníčanka

19-432-04451

Detský folklórny súbor Kornička

20 rokov Korničky

19-432-04470

Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka

Očovské deti na vystúpeniach do krásy odeté

19-432-04475

Folklórny súbor Podpoľanec

FS Podpoľanec v tvorbe a jeho materiálne vybavenie.

34 766,00 €

18 000,00 €

19-432-04479

Obec Drienica

Skvalitnenie prezentovania dedovizne obce Drienica

20 020,00 €

2 500,00 €

19-432-04498

Obec Veľké Leváre

Podpora činnosti DFS Leváranek

7 830,00 €

5 000,00 €

19-432-04501

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

53 730,00 €

3 000,00 €

Doplnenie vybavenia folklórneho súboru Čačina v Spišskej Novej
Vsi

Zdôvodnenie

Cimbal spadá do kapitálových výdavkov, ktoré nie sú oprávneným výdavkom v tomto podprograme a z toho dôvodu nie je možné použiť finančné prostriedky na nákup tejto

komisie

techniky. Zahraničný zájazd nie je oprávneným výdavkom v tomto podprograme, finančné prostriedky nie je možné použiť na túto aktivitu.

19-432-04512

Obec Hertník

19-432-04513

Folklórny súbor Oblík

19-432-04526

"Gazdo náš, dajže nám oldomaš ..." - pripravované programy a

11 955,00 €

5 500,00 €

Hore Zámutovom kaminki čerkaju

5 440,00 €

2 700,00 €

Obec Žabokreky

Keď pršalo, mrholilo, žabiatko si zakrepčilo

8 610,00 €

5 500,00 €

19-432-04534

OZ Folklór pre všetkých

Tradičná ľudová hudba regiónu Zemplín a Šariš

9 000,00 €

9 000,00 €

19-432-04540

Tradície minulosti mosty budúcnosti

Verešvárske dedičstvo

60 000,00 €

30 000,00 €

19-432-04548

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

Zlatá Mladosť

7 050,00 €

4 000,00 €

19-432-04558

Potoky, folklórna skupina

Rok s Potokami

3 800,00 €

3 000,00 €

19-432-04565

Základná umelecká škola v Raslaviciach

Raslavičanik hýri aktivitou

20 320,00 €

9 000,00 €

činnosť DFSk Hertník
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Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Akordeón a cimbal v hodnote nad 1700 sú kapitálovými výdavkami, ktoré sú v tomto podprograme neoprávneným výdavkom, a preto v danom rozsahu nebudú akceptované.

19-432-04576

Obec Červený Kameň

Ťahanie vŕby v Červenom Kameni

18 335,00 €

2 000,00 €

19-432-04579

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

Folklór v Hnúšti

14 458,00 €

8 000,00 €

19-432-04581

Mestské kultúrne stredisko

Horný Žitný ostrov žije folklórom

11 770,00 €

4 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia odporúča finančné prostriedky použiť na aktivity súvisiace s detskými folklórnymi súbormi.

19-432-04583

OZ Ľudovka

OZ Ľudovka

26 466,00 €

2 000,00 €

19-432-04593

Pro Zobor SPU

Nová tvorba Folklórneho súboru ZOBOR

11 836,00 €

11 000,00 €

19-432-04599

Miestny odbor Matice slovenskej Banské

Zabezpečenie krojových súčiastok pre FS Bančan

9 310,00 €

6 000,00 €

19-432-04602

Folklórny súbor Závodzan

Podpora materiálneho vybavenia Folklórneho súboru Závodzan

18 326,00 €

10 000,00 €

Zdôvodnenie

Akordeón a kožuchy v hodnote nad 1700 sú kapitálovými výdavkami, ktoré sú v tomto podprograme neoprávneným výdavkom, a preto v danom rozsahu nebudú

komisie

akceptované.

19-432-04603

Obec Málinec

DFS - Málinčok v nových krojových kostýmoch

2 500,00 €

2 000,00 €

19-432-04613

Spolok pre obnovu kultúry a tradícií BREZINKY

Naše generácie

23 200,00 €

6 000,00 €

19-432-04619

Folklórny a divadelný súbor DUBKÁČIK Buzitka

Kračún v kožúšku

4 750,00 €

4 000,00 €

19-432-04624

Obec Kladzany

Krojové dovybavenie pre Folklórnu skupinu Ondavanka

2 580,00 €

2 580,00 €

19-432-04630

Obec Šútovo

Obnova krojového vybavenia FSf a nahrávanie CD nosiča

5 000,00 €

3 500,00 €

19-432-04633

DROPiK

16 340,00 €

4 500,00 €

19-432-04636

DFS Detvanček

15 132,00 €

6 000,00 €

19-432-04641

Detský folklórny súbor Lieska

Pomáhame deťom napĺňať si sny

26 600,00 €

2 500,00 €

19-432-04646

Bobáňovci - združenie interpretov terchovskej muziky spevu a tanca

Alternatívny zápis terchovskej muziky

17 500,00 €

17 000,00 €

19-432-04647

Folklórna skupina JAROČAN

15 000,00 €

6 000,00 €

19-432-04649

Jadlovec Margecany

,,Z chlapca vojak"

8 890,00 €

8 890,00 €

19-432-04656

Folklórny súbor Máj

Folklórny Súbor Máj

30 000,00 €

11 000,00 €

19-432-04660

FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV

"Z Púchova cez Šumiac na Šariš"

8 920,00 €

3 500,00 €

Oživujeme tradíciu sólovej a ansámblovej hry na citarách a
pastierskych píšťalkách.
Obstaranie krojových kostýmov a tanečnej obuvy pre čelnov DFS
Detvanček

Folklórna skupina JAROČAN prezentuje tradičné kroje, piesne,
tance.
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Č. žiadosti

Žiadateľ

19-432-04661

Obec Nitrianske Sučany

19-432-04663

Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých

19-432-04664

Folklórny súbor Ľubovňan

19-432-04674

TRNKY

19-432-04675

FS Praznovanka

19-432-04678

FOLKLÓR KOŠICKÁ BELÁ

19-432-04682

Obec Nová Sedlica

Zdôvodnenie
komisie
19-432-04685
Zdôvodnenie
komisie

Názov projektu
KULTÚRNE KLENOTY - VIAC AKO LEN NOTY (Ľudové piesne a
porekadlá zozbierané Vilmou Bakovou)
Pomôžte deťom - Novozámocký Zlatý levík potrebuje kroje a
doplnky k svojej činnosti - aktivity neprofesionálneho umenia
Program k 25. výročiu založenia FS Ľubovňan
OD VENCA K ČEPCU - komponovaný program Ženskej speváckej
skupiny Trnki z B. Bystrice
Veseľme sa v našom dvore
Záchrana a reprezentácia tradičnej ľudovej kultúry z obce
Košická Belá prostredníctvom FS Pantľička
FSk Ľude spud Beskyda - päť rokov v najvýchodnejšej obci na
Slovensku

Folklórny súbor LIPTOV

Liptácky rok

10 915,00 €

3 000,00 €

58 400,00 €

12 000,00 €

35 549,00 €

3 000,00 €

8 440,00 €

8 440,00 €

10 289,00 €

5 000,00 €

14 580,00 €

4 000,00 €

7 381,00 €

6 500,00 €

35 950,00 €

15 000,00 €

Cimbal v hodnote nad 1700 je kapitálovým výdavkom, ktorý je v tomto podprograme neoprávneným výdavkom, a preto v danom rozsahu nebude akceptovaný.
Folklórny súbor JÁNOŠÍK-Partizánske

70. výročie vzniku FS Jánošík Partizánske

19-432-04694

Pro Gymnik

Blok piesní a tancov z Ponitria

19-432-04696

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Medzi dvoma horami

komisie

Pridelená suma

Výdavky na vycestovanie do zahraničia nie sú oprávneným výdavkom v tomto podprograme, z toho dôvodu nie je možné tento výdavok akceptovať.

19-432-04686

Zdôvodnenie

Žiadaná suma

37 300,00 €

13 000,00 €

5 000,00 €

4 500,00 €

19 000,00 €

15 000,00 €

Výdavky na vycestovanie do zahraničia nie sú oprávneným výdavkom v tomto podprograme, z toho dôvodu nie je možné tento výdavok akceptovať.

19-432-04702

Folklórny súbor SKALIČAN

Takú sem si frajírečku zamiloval

3 900,00 €

3 900,00 €

19-432-04707

Mužská spevácka skupina Suche Karki

SUCHE KARKI - 25 rokov s Vami a medzi Vami

9 020,00 €

4 500,00 €

19-432-04709

Dolina Maňa

18 810,00 €

10 000,00 €

19-432-04711

Základná škola, Saratovská ul. č. 43, Levice

Hľadáme zabudnuté slovenské korene

7 500,00 €

2 500,00 €

19-432-04719

Občianske združenie Folklórna skupina "Vajčovci" z Horného Vadičova

Podpora činnosti OZ FSk Vajčovci z Horného Vadičova

10 436,00 €

4 000,00 €

19-432-04724

Folklórny súbor Marína

Nová tvorba vo folklórnom súbore Marína

9 150,00 €

9 000,00 €

19-432-04725

Obec Farná

Kultúrne dedičstvo nás spája

5 000,00 €

4 000,00 €

Otvárame truhlice starých materí - udržiavame zvyky a kroje
obce Maňa
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Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu
OTTITA POTITA - hudobno-spevné tradície FSk Podžiaran

19-432-04728

Folklórna skupina Podžiaran

19-432-04730

Základná umelecká škola

Krojované deti

19-432-04734

Obec Príbelce

19-432-04736

Obec Kurov

Zdôvodnenie
komisie

Žiadaná suma

Pridelená suma

18 500,00 €

14 000,00 €

6 320,00 €

4 000,00 €

Sukňe pozberanie

11 400,00 €

11 400,00 €

Dedinská folklórna skupina Kurovčan jubiluje

12 990,00 €

8 000,00 €

Papradno

Akordeón v hodnote nad 1700 je kapitálovým výdavkom, ktorý je v tomto podprograme neoprávneným výdavkom, a preto v danom rozsahu nebude akceptovaný.

19-432-04742

DFS Ľubovňanček

Program k 20. výročiu DFS Ľubovňanček

14 772,00 €

2 000,00 €

19-432-04743

Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove

Torysa v ročných obdobiach ( 50. Výročie vzniku )

2 750,00 €

2 500,00 €

19-432-04747

Folklórny súbor Vihorlat

65. Výročie FS Vihorlat

7 300,00 €

4 000,00 €

19-432-04749

Obec Olešná

Nákup hudobného nástroja - heligónky

2 000,00 €

2 000,00 €

19-432-04750

Obec Žakarovce

Kliperčan zo Žakaroviec

6 195,00 €

4 000,00 €

19-432-04754

FS Jamničan

7 000,00 €

2 700,00 €

19-432-04756

Mesto Šaľa

Rok so šalským gazdom

59 890,00 €

9 000,00 €

19-432-04761

Obec Výčapy-Opatovce

Dedičstvo našich predkov - odetí do ľudového kroja

5 129,00 €

3 500,00 €

19-432-04763

Obec Východná

45 680,00 €

16 000,00 €

19-432-04767

Mestské kultúrne stredisko Tlmače

"Tak si ja tancujem"

2 400,00 €

2 400,00 €

19-432-04771

Obec Telgárt

Piesne z Telgártu - Druhý výber ľudových piesní

4 000,00 €

4 000,00 €

19-432-04774

Obec Čerenčany

Spevácka skupina Čerenčianka

8 075,00 €

2 000,00 €

19-432-04775

Obec Kálnica

Richtárkine vianočné koláče

4 810,00 €

4 000,00 €

19-432-04776

Súkromná základná umelecká škola

Doplnenie krojovej a kostýmovej výbavy pre FS Jurošík

10 000,00 €

6 000,00 €

19-432-04782

Obec Križovany nad Dudváhom

2 000,00 €

2 000,00 €

19-432-04787

Folklórny súbor Volosán

Rukujú regrúti

33 200,00 €

3 000,00 €

19-432-04791

Folklórny súbor Chemlon

Odkaz predkov zachovaj nám Pane

8 020,00 €

2 700,00 €

19-432-04799

Centrum voľného času, Raková 140

Poklady rakovskej kasne

4 917,00 €

2 000,00 €

19-432-04800

Obec Seňa

Podpora rozvoja abovských tancov

4 940,00 €

4 500,00 €

Výroba zvukových alebo multimediálnych nosičov- nahrávanie a
vydanie CD

Folklórna skupina Kriváň pri oslavách 750. výročia obce a 105.
výročí svojho vzniku

Dotácia pre Folkórny súbor Dudváh a Detský folklórny súbor
Dudvážtek
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Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

19-432-04816

Folklórna skupina Škvarkare

Zachovávanie tradičnej kultúry Abova

18 757,00 €

6 000,00 €

19-432-04819

Obec Hodruša-Hámre

Obnova a udržanie baníckych tradícií v regióne

10 500,00 €

2 700,00 €

19-432-04839

ZUŠ Slovenská Ľupča, DFS Drienka

Tancujem, tancujem

16 890,00 €

5 500,00 €

19-432-04847

Združenie občanov a priateľov obce Kokšov Bakša

Do Šveta a domu

11 150,00 €

2 000,00 €

19-432-04858

Základná umelecká škola, Ul. SNP 331/112, 96223 Očová

Keď som išiel z Očovej...

5 600,00 €

4 000,00 €

11 085,00 €

5 000,00 €

19-432-04864
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04871
Zdôvodnenie
komisie

Združenie priateľov folklóru - folklórny súbor Slnečnica - Sunečník
Gajary

Reprezentácia folkóru na Slovesku a v zahraničí

Výdavky na vycestovanie do zahraničia nie sú oprávneným výdavkom v tomto podprograme, z toho dôvodu nie je možné tento výdavok akceptovať.
FS HORNÁD

Veci čo sa dejú - Teátro turné

48 341,00 €

20 000,00 €

2 020,00 €

2 000,00 €

13 575,00 €

4 000,00 €

9890 Odborná komisia neodporúča použiť finančné prostriedky na nákup techniky.

19-432-04873

Miestny odbor Matice slovenskej Rybník

Podpora tradičnej kultúry v obci Rybník

19-432-04874

Obec Prenčov

Pozvánka na svadobné veselie

Zdôvodnenie

Zvuková aparatúra spadá do kapitálových výdavkov, ktoré nie sú oprávneným výdavkom v tomto podprograme a z toho dôvodu nie je možné použiť finančné prostriedky na

komisie

nákup tejto techniky. Zahraničné aktivity nie sú oprávnené v rámci tohto podprogramu, z toho dôvodu nebudú výdavky na tieto aktivity akceptovateľné.

19-432-04877

Občianske združenie H O R N O T I T R I E

Tradície v Hornonitrí

19-432-04888

Folklórny súbor ŠIŇAVA

Tanečné obrázky

19-432-04894

Hájenka

Hájenka a jej kamaráti

19-432-04902

OBEC KRPEĽANY

Krpeľský marš- folklórne podujatie

19-432-04906

Detský folklórny súbor Zlatňanka

19-432-04909

Podpolianski vrchári

Podpoliansky čardáš

19-432-04910

Folklórne združenie Zemplín

Srdiečkom späté

19-432-04913

FS Moravančan

19-432-04914

Klub 3F

Za hurami, za dolami

19-432-04919

Detský folklórny súbor Ďumbier

Zimný večer pri Sinačke

19-432-04920

Folklórny súbor BYSTRICA z Novej Bystrice

Folklór v srdci mladých ľudí

Nákup materiálu, hudobných nástrojov, šitie krojov, tvorivé
dielne a sústredenie pre Detský folklórny súbor Zlatňanka

4.3.2 Vznik, prezentácia a šírenie neprofesionálneho umenia v
oblasti amatérskej tvorby
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12 653,00 €

5 000,00 €

5 760,00 €

4 000,00 €

22 132,00 €

10 000,00 €

5 410,00 €

4 000,00 €

18 667,00 €

5 000,00 €

23 471,00 €

5 000,00 €

8 154,00 €

5 000,00 €

4 750,00 €

4 000,00 €

19 500,00 €

18 500,00 €

7 150,00 €

7 000,00 €

11 552,00 €

4 500,00 €

Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia odporúča finančné prostriedky použiť na tradičné ľudové nástroje (nie violončelo) a krojové súčasti z oblasti v ktorej pôsobia.

19-432-04921

Folklórna skupina Batizovce

Zachovávame tradície naších predkov.

10 213,00 €

2 500,00 €

19-432-04925

"KOBYLKA"

30.výročie založenia DFS Kobylka

19 000,00 €

11 000,00 €

19-432-04930

Občianské združenie Folklórna skupina Parobci z Dvorianok

Podpora rozvoja folklórnych tradícií v obci Dvorianky

14 250,00 €

2 500,00 €

19-432-04943

Folklórna skupina Dolina Omšenie

Tradície spod Omšenskej Baby

4 800,00 €

4 000,00 €

19-432-04947

Občianske združenie GENŠ

3 550,00 €

3 000,00 €

19-432-04948

Centrum voľného času, Družstevná 509, 072 22 Strážske

Vo voľnom čase s folklórom v srdci

4 350,00 €

2 700,00 €

19-432-04959

Park kultúry a oddychu PREŠOV

Žimno, prežimno pod oblačkom stac

20 350,00 €

6 000,00 €

19-432-04965

Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače

Ľudové tradície v srdciach detí z Liptovských Sliačov

46 894,00 €

6 000,00 €

19-432-04966

Obec Nemcovce

FS Nemcovianka

11 186,00 €

2 500,00 €

19-432-04967

Mestské kultúrne stredisko

FS Otava a DFS Čakanka

23 200,00 €

9 000,00 €

38 912,00 €

12 000,00 €

5 260,00 €

2 500,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Nahrávanie zvukového nosiča - zachovanie folklóru v obci Honce
(zachovanie piesňového materiálu)

Odborná komisia odporúča zamerať sa na tvorbu z príslušnej lokality.
Slávnostný program pri príležitosti 125 výročia prvého verejného

19-432-04968

DETVANI - združenie na ochranu tradičnej ľudovej kultúry a krajiny

vystúpenia Detvanov na Národopisnej výstave ceškoslovanskej v
Prahe

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia neodporúča použiť finančné prostriedky na nákup techniky (fotoaparát, notebook, kamera..)

19-432-04969

Obec Tichý Potok

Šteľbaske CD

19-432-04973

Folklórny súbor VAGONÁR - POPRAD

"Cesta poznaním"

30 000,00 €

10 000,00 €

19-432-04979

Obec Uhrovec

Nákup krojových kostýmov

22 810,00 €

6 000,00 €

19-432-04982

Detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ

25. výročie OZ Detského folklórneho súboru Čunovský kŕdeľ

39 900,00 €

19 000,00 €

19-432-04991

Detský folklórny súbor ČEČINKA

51 139,00 €

13 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Podpora 5. výročia založenia FS Čečina a podpora činnosti DFS
Čečinka

Odborná komisia upozorňuje, že finančné prostriedky nie je možné použiť na uhradenie nákladov spojených so zahraničnými aktivitami.

19-432-04996

OZ ŠAJBANIA

Šajbianske kroje

19 000,00 €

6 000,00 €

19-432-05001

Kvet Podhradia OZ

FSk Podhradie a ĽH Podhradská muzika

20 422,00 €

9 000,00 €
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Č. žiadosti

Žiadateľ

19-432-05005

Kmotry a kmotrovia z Detvy

19-432-05009

Tancovadlo, pôvodný názov Detský folklórny súbor Slnečnička

19-432-05011

Názov projektu
Vytvorenie blokového programu, v spojení inštrumentálnych

Žiadaná suma

Pridelená suma

21 945,00 €

7 000,00 €

Takto sme si TANCOVALI - deti učia deti

25 910,00 €

8 000,00 €

Gajdošská folklórna skupina z Veľkej Lehoty

Udržanie a rozvoj gajdošskej tradície vo Veľkej Lehote

10 850,00 €

10 000,00 €

19-432-05015

FTS Trúfalci

Folklórna tanečná skupina Trúfalci

26 756,00 €

6 000,00 €

19-432-05031

DFS Štvorlístok

Tancujeme a spievame v nových krojoch

22 705,00 €

5 000,00 €

19-432-05037

Mravec

Gajdošské sústredenie

7 134,00 €

5 000,00 €

19-432-05040

OZ Vrbina

Spopularizovanie kultúrneho dedičstva

11 362,00 €

2 000,00 €

19-432-05043

Miestny odbor Matice slovenskej Záriečie

Učme našu mládež tradičné zručnosti

13 992,00 €

2 500,00 €

3 600,00 €

3 000,00 €

15 580,00 €

5 000,00 €

15 067,00 €

2 000,00 €

29 640,00 €

13 000,00 €

46 858,00 €

20 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

nástrojov (heligóniek), s folklórnou skupinou

Odborná komisia odporúča použiť finančné prostriedky na realizáciu DVD o výšivkárke a drotárovi a s tým súvisiacimi aktivitami.

19-432-05044

Folklórny súbor VATRA Tlmače

"Keď sa slovák..."

19-432-05051

Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov

Ruténi

19-432-05054

Regionalne centrum Lipka

19-432-05056

Hajov

19-432-05057

MAFOZ-Margecianske folklórne občianske združenie

Zdôvodnenie
komisie

Ľudové tradície a zvyky v okolí Obce Bojná v novom šate - Ako
sme podrástli
Duša je vždy mladá.
40 rokov DFS Jadlovček z Margecian - rozvíjanie vzťahu k
ľudovému umeniu a tradíciám...

Odborná komisia nepridelila finančné prostriedky v požadovanej výške z dôvodu nedostatočne špecifikovanej položky - Obstaranie majetku v intenciách bežných výdavkov.
Vianočné pastorále "Od Ondreja po Tri Krále" - premiéra

19-432-05059

Folklórna skupina KEČERA

9 768,00 €

2 700,00 €

19-432-05062

Občianske združenie FOLKLÓRNY SÚBOR BOROSTYÁN

Detské workshopy ľudového tanca, hudby a spevu

4 700,00 €

4 000,00 €

19-432-05063

"OZ na podporu kultúry v podjavorí"

Dávno zabudnutá krása

15 310,00 €

6 000,00 €

19-432-05066

OZ Podpoľanček

24 845,00 €

6 000,00 €

19-432-05067

Združenie pre kultúru- Trnkári zo Žaškova

Návrat k tradičným hodnotám a materiálom

12 300,00 €

6 000,00 €

19-432-05069

Detský folklórny súbor HANIČKA

HARMOŇIJA HRALA

11 586,00 €

11 500,00 €

19-432-05075

Dedinská folklórna skupina Vinica

Skvostné dedičstvo myslavských krojov

8 000,00 €

6 000,00 €

19-432-05076

OZ Lupežov

Aby sa v Lupežove nezabudlo ...

14 490,00 €

4 000,00 €

programu

Túlavé krpčeky - interaktívne koncerty pre deti základných škôl a
galaprogram k 45. výročiu založenia DFS Podpoľanček
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Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

19-432-05077

Veselé Kokavské divadlo

Ľudové tradície obce Liptovská Kokava

3 040,00 €

2 500,00 €

19-432-05089

FSk Priechoďan, n.o.

Podpora činnosti a aktivít FSk Priechoďan a DFSk Priechoďančok

9 500,00 €

7 500,00 €

19-432-05097

K-2000

Z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY

7 400,00 €

5 000,00 €

19-432-05101

PRAMIENOK, n.o.

Detský rok v Pramienku

11 870,00 €

6 500,00 €

19-432-05103

Občianske združenie Stropek

Pid Furmanec na tanec

8 000,00 €

2 500,00 €

19-432-05112

Dedinská únia heľpianskych aktivistov

DFS Heľpančok

11 100,00 €

6 000,00 €

19-432-05113

Folklórna skupina Záriečanka

36 243,00 €

11 000,00 €

Prezentácia tradičnej kultúry prostredníctvom Folklórnej skupiny
Záriečanka

Zdôvodnenie

Akordeóny a cimbal v hodnote nad 1700 sú kapitálovými výdavkami, ktoré sú v tomto podprograme neoprávneným výdavkom, a preto v danom rozsahu nebudú

komisie

akceptované.

19-432-05123

OZ FS Bystrina

19-432-05125

Folklórna skupina Lieščina

19-432-05126

Doplnenie a zvýšenie úrovne prezentačného programu FS

35 000,00 €

7 000,00 €

Kým si ešte pamätajú

16 800,00 €

8 000,00 €

Folklórne štúdio Devín

Umelecká činnosť FS Devín 2019/2020

28 982,00 €

12 000,00 €

19-432-05127

UFS Ekonóm o.z

Stále mladí aj keď máme 50-ku...

44 150,00 €

19 000,00 €

19-432-05128

Folklórna skupina ŠTVRTOČAN

Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry z obce Spišský Štvrtok.

7 134,00 €

4 500,00 €

19-432-05133

Trio Rosa

Program Speváckej skupiny Rosa

5 520,00 €

2 000,00 €

19-432-05137

KAF Hojana

KAF Hojana

15 340,00 €

15 340,00 €

19-432-05141

Prešovské kultúrne a spoločenské združenie

12 490,00 €

7 000,00 €

19-432-05142

Obec Kšinná

Vianoce v Kšinnej

3 942,00 €

3 000,00 €

19-432-05146

TS Kumšt

ONY

12 900,00 €

12 900,00 €

19-432-05152

Občianske združenie DH Seľanka

100 rokov DH Seľanka.

30 150,00 €

3 000,00 €

19-432-05155

Občianske združenie Limbora

Prečínsky krojovaný spevník

9 500,00 €

4 500,00 €

19-432-05168

Folklórny súbor Hron

Krojovaný obraz Stredného Pohronia

11 590,00 €

4 000,00 €

19-432-05185

FS Krompašan - združenie priateľov ľudových tradícií

"Zašpjevajme sebe dovedna"

15 600,00 €

2 500,00 €

19-432-05186

Detský folklorny súbor Venček Poprad

Oživenie zaprášených spomienok

4 900,00 €

2 500,00 €

19-432-05191

Občianske združenie Folklórna skupina Hrochoťan

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

25 000,00 €

7 500,00 €

19-432-05192

Folklórny súbor ILOSVAI

ilosvai

50 090,00 €

12 000,00 €

Bystrina

Program folklórneho súboru Dúbrava pri príležitosti jeho 40.
výročia.
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Č. žiadosti
19-432-05197
Zdôvodnenie
komisie

Žiadateľ
Občianske združenie HAVIAR - Rožňava

Názov projektu
FS Haviar medzi nami

Žiadaná suma

Pridelená suma

44 000,00 €

8 000,00 €

12 135,00 €

12 135,00 €

Odborná komisia odporúča použiť finančné prostriedky na podporu detskej ľudovej hudby.

19-432-05200

Folklórna skupina Javorníček

Muziky v Javorníkoch

19-432-05209

Folklórny súbor Nadšenci

Činnosť Folklórneho súboru Nadšenci

3 810,00 €

3 810,00 €

19-432-05211

Občianske združenie "STREDNÝ SPIŠ"

Vo Vlkovciach veselo alebo U nás vo Vylkovcoch

8 185,00 €

5 000,00 €

19-432-05217

obec Hermanovce

20. výročie DFS Hermanček

15 062,00 €

2 000,00 €

19-432-05223

Folklórna spoločnosť Turiec

10 818,00 €

4 500,00 €

19-432-05227

OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu

Na Mýte

41 339,00 €

16 000,00 €

19-432-05235

Obec Chocholná-Velčice

Pomoc pre ľudovú pieseň zo Studienky

6 500,00 €

3 700,00 €

19-432-05240

Krajina SK

Čas Vianoc

7 320,00 €

4 000,00 €

19-432-05241

Občianske združenie Pro Eberhard

Pozri, ako tancujeme - projekt k 10. výročiu DFS Margaréta

7 255,00 €

2 700,00 €

19-432-05242

Obec Bystré

Jak na Šarišu, ta i na Zempliňe

10 621,00 €

5 000,00 €

19-432-05245

Obec Podbiel

ŽSS Senková a jej aktívne šírenie ľudovej kultúry

9 780,00 €

4 000,00 €

19-432-05260

Obec Prochot

Prochot tancuje a spieva

9 709,00 €

4 000,00 €

19-432-05263

Obec Parchovany

16 245,00 €

10 000,00 €

19-432-05266

Folklórne združenie Stráne

Vznik a prezentácia tradičného folklóru z Važca

21 735,00 €

5 000,00 €

19-432-05271

Obec Malá Lehota

Rozvíjame gajdošskú kultúru v Malej Lehote, 1.etapa

5 028,00 €

4 000,00 €

19-432-05280

Občianske združenie FolkHont

Hron nás spája - folklórna tvorba DFS Sendergő

6 185,00 €

5 000,00 €

19-432-05282

Obec Kapušany

Kapušianske premeny

28 595,00 €

3 000,00 €

19-432-05284

Žilinská univerzita v Žiline

Zakázaná láska

32 280,00 €

16 000,00 €

19-432-05287

Obecný úrad Čičmany

Štyri ročné obdobia v tradičnom čičmanskom kroji

18 642,00 €

8 000,00 €

19-432-05296

Obec Prakovce

Od Kloptani šnich leci .....

10 539,00 €

6 000,00 €

19-432-05297

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach

54 000,00 €

11 000,00 €

19-432-05309

Detský folklórny súbor Vánok

Ale kec podrošnece

25 500,00 €

3 000,00 €

19-432-05313

Obec Dolná Ždaňa

Nákup krojov a hudobných nástrojov

10 925,00 €

4 000,00 €

Celoročná činnosť Folklórneho súboru Turiec pri príležitosti 65.
výročia založenia súboru

V Parchovenoch taka mouda, ... na kabace harom fodra
(prezentácia tradičného ľudového odevu obce Parchovany)

FS Zemplín & Iconito: Ľudové tanečné divadlo s názvom "Milá s
milým"
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Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

19-432-05319

Obec Lutila

Kroje pre Dychovú hudbu Lutilka

15 675,00 €

4 500,00 €

19-432-05328

ĽH Polun

30 rokov Detských ľudových hudieb v Starej Turej

28 500,00 €

9 000,00 €

19-432-05330

KULTÚRNE CENTRUM a MÚZEUM ANDREJA SLÁDKOVIČA V KRUPINE

Nové kroje z obce Polomka pre Folklórny súbor Hont

3 200,00 €

3 000,00 €

19-432-05332

Folklórne združenie Cindruška a Majerán Liptovský Hrádok

Vznik a prezentácia tvorby DFS Cindruška a FS Majerán

37 305,00 €

5 000,00 €

19-432-05335

Obec Bajerovce

Obnova a zachovanie ľudových tradícií v obci Bajerovce

12 217,00 €

2 000,00 €

19-432-05341

ZUŠKA

DFS Kopaničiarik z Myjavy – „Ščéraj ináč, jako dneskaj“

21 090,00 €

20 000,00 €

19-432-05345

Folklórna skupina Rozmarín

Obnova krojového vybavenia

5 320,00 €

3 500,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Administratívny výdavok nie je oprávneným výdavkom. Nie je možné ho použiť ani na vydokladovanie povinného spolufinancovania projektu.

19-432-05352

Miestne osvetové stredisko Švošov

Fašiangami zima za nami

38 000,00 €

2 500,00 €

19-432-05354

Mesto Myjava

Krása ukrytá v kroji

14 035,00 €

13 000,00 €

19-432-05363

tonalitera s. r. o.

17 400,00 €

17 400,00 €

19-432-05364

Mestské kultúrne stredisko

Od Gemera po Bidovce

2 244,00 €

2 244,00 €

19-432-05365

Spevácka skupina Ostroški

Vydanie CD Speváckej skupiny Ostroški "Pridz do nas, šuhaju..."

4 000,00 €

3 500,00 €

19-432-05370

obec pozdišovce

Uchovávanie tradícii Pozdišovskej karičky a čardášu z Pozdišoviec

11 400,00 €

7 000,00 €

19-432-05372

Miestne kultúrne stredisko Terchová

Osobnosti terchovskej muziky zapísanej do UNESCO

29 050,00 €

7 000,00 €

19-432-05378

Mestská časť Košice-Šaca

35.výročie založenia folklórnej skupiny Šačanka

4 854,00 €

2 000,00 €

19-432-05386

SKALKA

20 000,00 €

11 000,00 €

19-432-05394

Obec Nenince

Zachovanie tradičného folklórneho ľudového nástroja CITARA

3 680,00 €

3 000,00 €

19-432-05397

Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha

Skaličánek 2019

10 687,00 €

10 000,00 €

19-432-05400

Folklórny súbor Plavčanka

Zachovajme tradície Horného šariša

13 427,00 €

2 000,00 €

19-432-05402

DFS Dúbravienka

Pri tyj Jakubianci

4 588,00 €

2 000,00 €

19-432-05408

Združenie turčianskych muzikantov

Ľudová hudba Kriváň

5 050,00 €

4 000,00 €

19-432-05410

Obec Hrušov

13 100,00 €

13 100,00 €

19-432-05413

Obec Zámutov

55. výročie vzniku FSk Zamutovčan

11 600,00 €

11 600,00 €

19-432-05414

Cech slovenských gajdošov

Gajdošské vystúpenia pripravené pod vedením lektorov

2 600,00 €

2 500,00 €

ĽH MUZIČKA – nový repertoár a nahrávky hudby pre nácvik
ľudového tanca

Hudajme roďinko – z úcty k našim predkom, z lásky k našim
deťom

Tradičný odev a jeho vývoj v čase - programový blok folklórnej
skupiny Hrušov
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Č. žiadosti

Žiadateľ

19-432-05418

Obec Jahodná

19-432-05420

Folklórny súbor Urpín

19-432-05424

Kruh priateľov folklóru Slovenská brána

Názov projektu
Nácvik a predvedenie nového tanečného diela
Obnova a doplnenie krojového nástrojového vybavenia
Folklórneho súboru Urpín
Aktivity neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre

Žiadaná suma

Pridelená suma

8 016,00 €

4 000,00 €

37 225,00 €

20 000,00 €

15 000,00 €

2 000,00 €

60 000,00 €

18 000,00 €

Rok s FS Ruthenia: tvorba a naštudovanie nového programu pri
príležitosti 10. výročia, nákup tradičného odevu, nástrojov,
19-432-05435

Ruthenia ensemble

realizácia sústredení, cyklu vzdelávacích seminárov v oblasti
tradičnej kultúry a umeleckých turné s programom Zem
zasľúbená.

19-432-05437

Obec Lysá pod Makytou

Detský folklórny súbor Javorinka

3 000,00 €

3 000,00 €

19-432-05443

Šambriňci

Zachovanie autentického viachlasného spevu v Šambrone

8 000,00 €

4 500,00 €

19-432-05448

Priatelia Zorničky

Umelecká tvár Zorničky

11 700,00 €

11 700,00 €

19-432-05449

Obec Senohrad

"Zbierajme pamiatky časov dávnych..."

9 832,00 €

3 500,00 €

19-432-05459

Kadlubek

Čo nás babka naučila

2 780,00 €

2 780,00 €

19-432-05465

Obec Veľká Čausa

vystúpenia FS Dúbravka

3 325,00 €

2 500,00 €

19-432-05469

Obec Vidiná

Generácie

6 308,00 €

2 500,00 €

19-432-05472

RODON Klenovec (za rozvoj obecného diania ochotných nadšencov)

59 434,00 €

39 000,00 €

19-432-05487

Obec Štrba

25 750,00 €

6 000,00 €

12 100,00 €

8 000,00 €

2 503,00 €

2 400,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Podpora činnosti folklórnych kolektívov DFS Zornička, DFS
Mladosť, FS Vepor v obci Klenovec
Prezentácia a zachovanie tradície folklóru v Štrbe

Odborná komisia upozorňuje, že finančné prostriedky nemôžu byť použité na neoprávnené výdavky - cestovné (zahraničný zájazd).

19-432-05490

Združenie rodičov pri folklórnom súbore Radosť

DFS RADOSŤ

19-432-05493

Obec Priepasné

Ženská spevácka skupina z Priepasného – kúpa odevných súčastí

19-432-05511

Obec Podhorie

Folklór a tradície v obci Podhorie

26 900,00 €

7 000,00 €

19-432-05514

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča

DRUHÝ DYCH pre Dychovú hudbu mesta Levoča

26 100,00 €

7 000,00 €

19-432-05515

Folklórna skupina KONOPA Dohňany

Nákup harmoniky a účasť na významných festivaloch

2 000,00 €

2 000,00 €

19-432-05529

Partia

Tanečný triptych Tri svety

48 029,00 €

10 000,00 €

19-432-05535

Folklórna skupina RADZIM Vyšná Slaná

Kroj – súčasná identita Vyšnej Slanej

22 800,00 €

3 000,00 €

19-432-05538

"SERMO POPULA"

Tancujúca stodola

21 941,00 €

11 000,00 €
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Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia odporúča použiť finančné prostriedky na vznik tvorby (choreografiu, nákup krojov).

19-432-05542

Žitnoostrovské...kultúrne občianske združenie

Žitnoostrovský rok

16 200,00 €

9 000,00 €

19-432-05553

Komunitné centrum Detva

KHaMORO, JAG, DŽIVIPEN - Slnko, oheň, život.

20 850,00 €

6 000,00 €

19-432-05555

Mestské kultúrne stredisko

Veje vetrík

58 523,00 €

3 000,00 €

19-432-05564

KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU

Kroje pre mládežnícke tanečné skupiny

5 700,00 €

4 500,00 €

19-432-05566

Moja pieseň

Edukačné aktivity pre deti

9 960,00 €

4 000,00 €

19-432-05569

Obec Brehy

Nákup krojov pre ženskú FS Hronka a DFS Brežanček

16 390,00 €

9 000,00 €

19-432-05574

Občianske združenie Folklórny súbor Detva

Pod Poľanou Detva spieva

25 220,00 €

10 000,00 €

19-432-05584

Obecný kultúrny spolok SLZA

Doplnenie a obnova krojových súčastí a hudobných nástrojov

21 850,00 €

7 000,00 €

19-432-05596

Miestny odbor Matice slovenskej Dolná Strehová

Sústredenie Folklórneho súboru Prameň Dolná Strehová

9 455,00 €

5 000,00 €

19-432-05598

Obec Bošáca

Zachovanie ľudových tradícií v Bošáci

22 596,00 €

2 500,00 €

19-432-05603

Nebeská muzika

51 450,00 €

13 000,00 €

19-432-05610

Základná umelecká škola J.L.Bellu

11 400,00 €

7 000,00 €

19-432-05611

Obecné kultúrne centrum v Smižanoch

7 362,00 €

7 362,00 €

19-432-05617

Detský folklórny súbor Ratolesť

Rozvíjaj sa Ratolesť

15 730,00 €

6 000,00 €

19-432-05619

Folklórna skupina Hatalov

Hatalovčan v novom krojovanom šate

5 000,00 €

4 000,00 €

19-432-05626

Folklórny súbor Žito

Trikrát za ľudovou kultúrou

24 995,00 €

23 500,00 €

19-432-05627

Združenie priateľov folklórneho súboru VÁH

40. výročie FS Váh

34 675,00 €

30 175,00 €

11 788,00 €

4 500,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Poklady z kraja Jánošíka - uvedenie nového hudobno-tanečného
programu
Detské hry a tance pôvodného nemeckého obyvateľstva
Hauerlandu.
Nahrávanie CD nosiča Fsk Smižančanka - Mal som jedno šerco
milé

Technické zabezpečenie k zvukovej archivácii a dokumentácii - 4500 je kapitálový výdavok, nie je možné ho akceptovať.

19-432-05630

Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca

Podpora činnosti folklórnej skupiny Šulekovo z Hlohovca

19-432-05636

OZ Ponitranci

Podpora umeleckej práce FS Ponitran

8 660,00 €

8 500,00 €

19-432-05637

DFS Lastovička

DFS Lastovička - OD NÁS PRE VÁS

4 933,00 €

2 500,00 €

19-432-05641

Kľúčik - združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik

30. výročie detského súboru Matičiarik - príprava programu

55 000,00 €

21 000,00 €

19-432-05643

Univerzitný folklórny súbor Mladosť

Obnova krojového fondu a nová tvorba UFS Mladosť

43 219,00 €

18 000,00 €
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Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia nepridelila finančné prostriedky v požadovanej výške z dôvodu nedostatočne špecifikovanej položky - Obstaranie majetku v intenciách bežných výdavkov.

komisie

Výdavky na vycestovanie do zahraničia nie sú oprávneným výdavkom v tomto podprograme, z toho dôvodu nie je možné tento výdavok akceptovať.

19-432-05645

Občianske združenie FIGUR Polgári Társulás

Paralely a prieniky v slovenskej a maďarskej ľudovej hudbe

19-432-05646

Bystrô

Cez Vrchy na Horehron

19-432-05648

Občianske združenie za zachovanie ľudových tradícií Horného Považia

Amerikáni 2019

19-432-05649

Varjos

19-432-05651

Folklórny súbor Vargovčan

Zdôvodnenie
komisie

12 600,00 €

8 000,00 €

6 000,00 €

3 500,00 €

51 450,00 €

14 000,00 €

„Varjos III – Contadino barocco nel bacino dei Carpazi"

3 780,00 €

3 500,00 €

Za spevom a tancom

8 700,00 €

4 000,00 €

10 330,00 €

8 000,00 €

4 800,00 €

4 000,00 €

9 500,00 €

5 000,00 €

18 287,00 €

7 000,00 €

8 667,00 €

4 000,00 €

Odborná komisia odporúča použiť finančné prostriedky pre detský kolektív.

19-432-05666

Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Päťdesiat rokov folklórneho súboru Rimavan

19-432-05669

SZUŠ Kudlovská 11, 06601 Humenné

Činnosť Detského folklórneho súboru Chemloňáčik Humenné

19-432-05675

Folklórna skupina OLIŠAVČAN Letanovce

19-432-05676

Občianske združenie Jelenka

19-432-05681

Obec Šoporňa

19-432-05684

DFS Tekovanček

Tvorba nových programových pásiem DFS Tekovanček

3 900,00 €

3 900,00 €

19-432-05691

Srdcia pre folklór a tradície

FolkloRoviny

5 500,00 €

4 000,00 €

19-432-05694

Obec Harichovce

Iskra do folklórnej skupiny Harihovčan

8 300,00 €

4 000,00 €

19-432-05699

Zlata priadka, n.o.

Remeslá v královskom meste Trnava

9 000,00 €

6 000,00 €

19-432-05702

Občianske združenie Folklórny súbor VRANOVČAN

S vďakou a úctou, PÁN LAZORÍK

36 300,00 €

30 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Nákup krojových kostýmov, rekvizít, propagačných materiálov a
cestovné náklady
Podpora folkóru pod hradom Gýmeš
Zachovajme tradičné zvyky a umenie v obci Šoporňa pre ďalšie
generácie

Odborná komisia nepridelila finančné prostriedky v požadovanej výške z dôvodu nedostatočne špecifikovanej položky - Obstaranie majetku v intenciách bežných výdavkov.

19-432-05704

Studio29

Na klopačku klopajú

19-432-05716

Združenie Ulijana z Kojšova

19-432-05721
19-432-05722
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05724

13 650,00 €

4 500,00 €

Cesty k folklóru s DFS Barborka

8 956,00 €

6 000,00 €

Občianske združenie Folklórna skupina Smrečany

Hopsa, Zuzka, srdce moje

7 114,00 €

6 700,00 €

Obec Badín

"Varenie slivkového lekváru" a "Po čo pôjdem domov"

8 549,00 €

4 000,00 €

Akordeón v hodnote nad 1700 je kapitálovým výdavkom, ktorý je v tomto podprograme neoprávneným výdavkom, a preto v danom rozsahu nebude akceptovaný.
Obec Jasenov

Vydanie hudobného CD - Keľoraz učujem ješenovske zvony
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9 000,00 €

4 000,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

19-432-05733

OZ "Kameň" Kamienka

Z PAMÄTE KAMIENČANOV

19-432-05737

FS Živel

Premeny - repríza

Žiadaná suma

Pridelená suma

16 600,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

6 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
19-432-03401

Žiadateľ
Obec Utekáč

Názov projektu
Dni obce Utekáč

Žiadaná suma

Pridelená suma

7 600,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-03473

Folklórna skupina

Podpora činnosti Folklórnej skupiny Topoľnica

7 910,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-03559

Obec Nedožery-Brezany

Prezentácia kultúry odievania našich predkov prostredníctvom
Detského folklórneho súboru Briezka

22 034,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , vzhľadom na nesúlad dramaturgie ('rozmanité umelecké prejavy bohatej

komisie

ľudovej tradície v tanci, v hudbe a kroji,od jemných ženských tancov cez hravé a vtipné, až po temperamentné párové tance a virtuózne mužské tance') a vekovej skupiny
interpretov.

19-432-03907

Obecný úrad Rastislavice

Spevácky súbor Rastislavická konopa a festival ľudovej hudby "Hej,
zahoreli zore..."

10 450,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04024

Občianske združenie DFS Slnečnica

Kroje pre DFS Slnečnica

5 500,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oprti ostatným žiadateľom

komisie

nedostatočné. Odborná komisia odporúča žiadateľovi sústrediť sa pri tvorbe na lokálnu tradičnú kultúru.

19-432-04029
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04037

Obecný úrad

Ľudové kroje pre spevácku skupinu Prameň z Pčoliného

0,00 €

4 750,00 €

0,00 €

11 020,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť a žiadať dotáciu v rámci dotačnej schémy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
OBEC ČEĽOVCE

Poznaj svoj kroj ,Obradové kroje a ich súčasti obce Čeľovce

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je nedostatočný.

19-432-04041

0,00 €

Slovenka - Občianske združenie so sídlom na území SR

Slovenský deň kroja
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10 000,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o jednodňové podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-04046

Obec Krásny Brod

Nákup krojových kostýmov, krojových súčastí a hudobných nástrojov

6 935,00 €

pre DFSK Krasnobridčanka

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť. Z charakteristiky projektu vyplýva že sa jedná o menšinový projekt. Projekt odporúča zaradiť do grantovej schémy Fondu na

komisie

podporu kultúry národnostných menšín.

19-432-04051

Miestny odbor Matice Slovenskej Záhor

Doplnenie krojov pre FSS Záhorčan

2 075,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže sú nedostatočne špecifikované výstupy projektu a ich dopad na cieľovú skupinu a nízka kvalita zámeru projektu v

komisie

kontexte s podporenými projektmi.

19-432-04059
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04066

"ĽUDOVKA SK"

Ľudovka vo vašej obci

20 700,00 €

0,00 €

24 200,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, vzhľadom na jeho komerčný charakter.
Pomáhame rásť

Terchová v UNESCO

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04085

0,00 €

Občianske združenie BChZ

Kroje pre Bratislavský chlapčenský zbor

13 600,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Projekt svojim zameraním patrí do podprogramu Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie.

19-432-04098

Mesto Žilina

Podpora najvýznamnejších aktvít folklórneho súboru Rozsutec

13 150,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, nakoľko kultúrno-umelecký prínos tohto projektu je sporný. Nakoľko spomínaný medzinárodný festival dožinkových slávností

komisie

sa dosiaľ nerealizoval a nie sú informácie o tom, že by sa realizovať mal, otázna je aj prezentácia danej tvorby na tomto podujatí.

19-432-04109

Generácie, občianske združenie

Materiálne vybavenie pre Generácie OZ - folklórnej skupiny Machnáč

7 447,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť. V kontexte s ostatnými žiadosťami projekt nedosahuje požadovanú úroveň - nedostatočný umelecký prínos pre oblasť

komisie

tradičnej ľudovej kultúry.

19-432-04115
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04117

Dúbravček

Činnosť súboru Dúbravček

30 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodu neprimeranosti žiadaných finančných prostriedkov vo vzťahu k projektu, jeho rozsahu a dopadu.

obec Sačurov

Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
obec Sačurov

24 871,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. Projekt nedosahuje požadovanú kvalitatívnu úroveň z hľadiska dramaturgie a kultúrneho dosahu.
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0,00 €

Č. žiadosti
19-432-04119

Žiadateľ
Senior klub - "IDEA"

Názov projektu

Žiadaná suma

Hodnoty našich predkov

Pridelená suma

2 830,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná len o výstavné podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-04127

Miestny odbor Matice slovenskej Lehota

Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra

9 500,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04128

Občianske združenie s názvom Sľažianka

Folklórna skupina SĽAŽIANKA spieva pre radosť

4 750,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že zo žiadosti nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer. Predložený projekt vykazuje značné

komisie

obsahové nedostatky. Vecné ťažisko projektu sa orientuje na materiálové zabezpečenie nie na vznik a prezentáciu konkrétnej tvorby.

19-432-04133

Miestny odbor Matice slovenskej v Sučanoch

realizácia aktivít a podujatí zoskupenia"hudobno-spevácky súbor
SUČIANKA" v oblasti tradičnej kultúry

4 147,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oprosti ostatným žiadateľom

komisie

nedostatočné, svojimi aktivitami sa len okrajovo dotýkajú tradičnej ľudovej kultúry.

19-432-04137
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04145

Koňušane

Výroba a krst CD

0,00 €

0,00 €

13 900,00 €

0,00 €

7 740,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, vzhľadom k tomu, že v projekte absentuje dramaturgia a odborní garanti plánovaných aktivít.
Zväz Rusínov - Ukrajincov SR, Folklórny súbor Karpaťanin-senior

Príprava na šesdesiatku

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že aj z predchádzajúcich aktivít vyplýva, že žiadateľ sa zameriava na realizáciu aktivít pre rusínsku

komisie

národnostnú menšinu. Odborná komisia odporúča žiadať dotáciu v rámci dotačnej schémy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

19-432-04150

0,00 €

Lovinobanské obcianske združenie ALMIX

Dolovanie tradícií Folklórne slávnosti v Lovinobani 2019

11 150,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu a názvu projektu je zrejmé, že sa jedná o podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-04152

Občianske združenie Čimhovskí heligonkári a Studienky

Čimhovskí heligonkári a studienky

16 550,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry je oproti ostatným žiadateľom

komisie

nepostačujúca. Projekt vykazuje absenciu odborného garanta. Rozpočet obsahuje neoprávnené kapitálové výdavky ( 4 ks heligónky).

19-432-04156

Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom

Ochutnávka starých remesiel

3 950,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Jedná sa o vzdelávacie podujatie, nie podporu činnosti kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-04168
Zdôvodnenie
komisie

Obec Kysta

„Jak še u Kysce pokrovci tkali"

13 110,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nejasnosť zámeru, výstupov a cieľov projektu. Absentuje odborná garancia, dramaturgia.
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0,00 €

Č. žiadosti
19-432-04180

Žiadateľ
Mužská folklórna spevácka skupina " Hnojňaňe z Mihaľovec"

Názov projektu

Žiadaná suma

Aktivity neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre

Pridelená suma

9 500,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky. Nejasná dramaturgia, nešpecifikované výstupy projektu (

komisie

bližšie nelokalizované krojové súčiastky).

19-432-04193
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04204

FS Dopravár

S folklórom v srdci

55 000,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodu neopodstatnenosti a neprimeranosti jednotlivých nákladových položiek vzhľadom na obsah a povahu celého projektu.
Občianske združenie INOVEC

Slovenský folklór otvára srdcia

35 005,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04205

Živé regióny

Tradície zvečnené šúpolím

13 500,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04218
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04219

Obec Markovce

VIENALA - Spevom k srdciam rómov aj nerómov

0,00 €

0,00 €

7 600,00 €

0,00 €

11 400,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť a žiadať dotáciu v rámci dotačnej schémy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Folklórne združenie Kisbojtár

Tanečné víkendy - sústredenia a nová choreografia DFS Kisbojtár

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že aj z predchádzajúcich aktivít vyplýva, že žiadateľ sa zameriava na realizáciu aktivít pre maďarskú

komisie

národnostnú menšinu. Projekt sa javí ako účelový.

19-432-04235

0,00 €

S.A.E.S.C.O.

V Bystrici nevidanô

7 990,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o jednodňové podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-04239
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04248

VIDLA občianske združenie, 059 55 Ždiar 306

Deň v ždiarskom kroji

10 000,00 €

0,00 €

11 730,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže môže byť realizovaný na komerčnej báze.
Moštenskí pajtáši

S heligónkou po Slovensku

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. V projekte absentuje odborná garancia.

19-432-04253

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Chtelnica (ZO JDCH)

Klenovanka spieva

3 500,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04254

Obec Kurimka

Ej, popid Makovicu
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7 350,00 €

0,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04255

Kolobeh života

Tradičná kultúra ako arteterapia.

6 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Jedná sa o vzdelávacie podujatia nie o podporu činnosti kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-04269

FSk Kicora

Nákup krojov a hudobných nástrojov

14 250,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že zo žiadosti nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer. Predložený projekt vykazuje značné

komisie

obsahové nedostatky.

19-432-04278

Základná umelecká škola

ZUŠ Valaská sa predstavuje v muzikáli Snehulienka

7 550,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Projekt nesúvisí svojím zameraním s uchovávaním tradičnej kultúry a nejedná sa o podporu kolektívu v oblasti tradičnej

komisie

kultúry.

19-432-04281

Obec Vyšná Htka

Kroje pre ŽSS Hutčanka, nahrávka CD nosiča s folkórnymi piesňami

14 867,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry je oproti ostatným žiadateľom

komisie

nepostačujúca. Projekt vykazuje absenciu odborného garanta a dramaturgie. Je veľká disproporcia medzi rozpočtom a výstupom.

19-432-04292

CLOVER MEDIA s.r.o

Vianočné CD, DH Textilanka z Trenčína

4 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže projekt nedosahuje kvality ostatných predložených žiadostí. Prínos projektu v kontexte tradičnej kultúry je otázny.

komisie

Dramaturgia zámeru aj výstupu ( CD) je nepresvedčivá.

19-432-04296

PRO TECHNIK STU

Kroje, krojové doplnky a hudobné nástroje pre FS Technik STU

4 480,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže rozpočtová položka Materiálové náklady obsahuje - cimbal v hodnote 4200 je kapitálovým výdavkom, ktorý je v tomto

komisie

podprograme neoprávneným nákladom, a preto projekt v danom rozsahu nebude akceptovaný.

19-432-04297

ZŠ Šrobárova 20, 080 01 Prešov

Materiálno-technické zabezpečenie práce DFS Fijalečka pri ZŠ
Srobárova Prešov

10 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že zo žiadosti nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer. Predložený projekt vykazuje značné

komisie

obsahové nedostatky. Vecné ťažisko projektu sa orientuje na technické zabezpečenie, nie na vznik a prezentáciu konkrétnej tvorby.

19-432-04298

Miestny odbor Matice slovenskej Šiba

Nová iskra pre Dujavu

13 300,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť. Komisia hodnotí zámer projektu ako sporný ( vyhotovenie krojov podľa jedného vzoru pre celú skupinu). Odporúčame

komisie

spoluprácu s odborníkom v oblasti etnológie a nie etnomuzikológie.

19-432-04300
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04318

Obec Osikov

Zachovanie kultúrnych tradícií v obci Osikov

0,00 €

0,00 €

10 065,00 €

0,00 €

10 258,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Projekt nedosahuje požadovanú kvalitatívnu úroveň z hľadiska dramaturgie a kultúrneho dosahu.
Obec Čierna Voda

Rozvoj a podpora multikulturalizmu -tolerancia.
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Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04320

Obec Lietavská Lúčka

Lúčanka-výber obľúbených ľudových piesni

6 460,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky: Nejasná dramaturgia CD, absencia odborného

komisie

garanta v predmetnej oblasti.

19-432-04344

Divadlo Jonáša Záborského

Krása životu - Rodinný obradový cyklus - 45.ročník

4 500,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-04358

mesto Giraltovce

Topľan reprezentuje

12 945,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu nejasne špecifikovaného rozpočtu, z dôvodu že rozpočet obsahuje položky - kapitálové výdavky ( akordeón) ,

komisie

cestovné náklady, z ktorých nie je jasné, akú časť tvorí preprava na zahraničné zájazdy.

19-432-04372

Obec Baška

Parobci z Bašky

14 790,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04382

Obec Hankovce

Obnovenie kultúrnych tradícií v obci Hankovce

4 750,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04383

Občianske združenie pre podporu výchovy a vzdelávania

Keď tradície letia svetom...

52 795,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť. Dôvodom je, že prevažná väčšina výstupov projektu nie je zameraná na umelecké aktivity v oblasti tradičnej ľudovej

komisie

kultúry. Zvyšnú časť tvoria krajanské aktivity, ktoré daný program nepodporuje.

19-432-04396

Triganu

Slovenský folklórny projekt

14 600,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-04404

Obec Dolný Vadičov

Folklór a ľudové remeslo v Dolnom Vadičove

3 376,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Z formulácie projektu vyplýva, že ide o aktivity obce v oblasti tradičnej kultúry. Program 4 nepodporuje život obcí realizovaný

komisie

ako súbor celoročných aktivít.

19-432-04408

Obec Žalobín

Tradície v nás

6 900,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04411

Obec Hažlín

A v Hažlíne na mosciku
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10 650,00 €

0,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, pretože jeho kultúrno-spoločenský prínos pre lokálny a regionálny kultúrny kontext je v porovnaní s ostatnými projektami

komisie

nedostatočný.

19-432-04418
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04419
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04443

Manínsky poniklec

Podpora folklóru s cieľom zachovania ľudových tradícií Horného
Považia a ich prezentácia

57 000,00 €

0,00 €

4 480,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, vzhľadom na predimenzovanosť rozpočtu a nejasnosť projektu.
Občianske združenie KRAJNE KLINY

Takto robili naši predkovia.

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže je nejasne formulovaný. Jeho výstupy sú veľmi všeobecné, absentuje dramaturgia a odborní garanti.
OZ Umelecká skupina Playground 89

Folcolor pre mesto 2

13 211,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže absentuje odborná garancia v oblasti tradičnej kultúry, ktorá by bola zárukou, že plánovaná fúzia hip-hopu a ľudového

komisie

tanca ako aj graffity a tradičného výtvarného umenia, bude prínosom v kultúrnom kontexte.

19-432-04460

OZ Folklórna skupina DUDVÁH

25. výročie založenia skupiny Dudváh

3 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že zo žiadosti nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer. Predložený projekt vykazuje značné

komisie

obsahové nedostatky. Vecné ťažisko projektu sa orientuje na technické a materiálové zabezpečenie nešpecifikovaného rozsahu.

19-432-04466

Obec Baďan

Baďančanka v brokáte

5 450,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že zo žiadosti nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer. Predložený projekt vykazuje značné

komisie

obsahové nedostatky. Nejasná dramaturgia CD, význam výstupov projektu je diskutabilný.

19-432-04473

Mesto Medzilaborce

Zakúpenie krojov pre "Labirskych beťarov"

2 850,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04486
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04504

MINORITY SK

Cigánski baróni

8 400,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže vzhľadom na cieľovú skupinu, ktorú žiadateľ uvádza v žiadosti je určená predovšetkým pre národnostnú menšinu.
Obec Dubinné

Obnova krojov foklkórnej skupiny Dubinčan

2 090,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky. V projekte nie sú dostatočne preukázané

komisie

skúsenosti žiadateľa v predmetnej oblasti. Výstupy projektu sú všeobecne charakterizované,

19-432-04510

Obec Dolná Streda

Hudobná jeseň so speváckym súborom Dolnostredanka

9 490,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04511

Obec Beňuš

"20 rokov - veľa alebo málo? "
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25 331,00 €

0,00 €

0,00 €

Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04517

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že je nejasná dramaturgia CD a absentuje odborný garant.
obec Dlhé Klčovo

Kec hudaci zahraju

11 920,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa nestotožňuje so zámerom projektu. Komisia odporúča projekt nepodporiť nakoľko cieľom činnosti folklórnej skupiny má byť udržiavanie lokálnych

komisie

tradícií.

19-432-04518

Obec Ondavské Matiašovce

Folklórna skupina Kazarinka

4 300,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04528

Obec Nová Ves nad Žitavou

Výbava Novianskeho umelecko-kultúrneho kolektívu

3 500,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-04532

Občianske združenie Halúzka

Priadky v kúdzeľnej chyži

13 210,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že v žiadosti je nesúlad medzi námetom pripravovaného pásma (v kúdelnej izbe) a požadovanými

komisie

materiálovými položkami ( sviatočný odev). Z rekapitulácie výstupov nie je zrejmé, či rozpočtové položky nie sú určené aj na aktivity obce ( honoráre účinkujúcich, hudobný
doprovod).

19-432-04544

Obec Majcichov

Ľudové tradície, zvyky, folklór a kultúra v obci Majcichov

11 300,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže projekt nedosahuje obsahové kvality ostatných predložených žiadostí. Všeobecne definovaný zámer, výstupy a ciele

komisie

projektu.

19-432-04549

Krpčiarik, folklórny súbor

Krojové vybavenie folklórneho súboru Krpčiarik

14 250,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04556

Heligonica o.z.

Naše korene sú v piesni

14 434,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. V projekte absentuje odborná garancia.

19-432-04567

Obec Branč

"Kvety jesene" v novom šate

3 000,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. Projekt sa orientuje na materiálové zabezpečenie kolektívu, s nedostatočne preukázanou väzbou na tvorbu a

0,00 €

0,00 €

0,00 €

prezentáciu.
19-432-04578

Spevácky súbor Tarnavčan

Nákup krojovaných kostýmov a hudobných nástrojov

7 824,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.
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0,00 €

Č. žiadosti
19-432-04582

Žiadateľ
Obec Hýľov

Názov projektu

Žiadaná suma

FS ŠAFRAN- folklórne zoskupenie v obci Hýľov

Pridelená suma

5 225,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. V projekte absentuje odborná garancia. Absentuje aj bližšia špecifikácia rozpočtovej položky zameranej na obstaranie
hmotného majetku.

19-432-04584

Obec Bukovec

Spevácka skupina Bukovčané

9 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

komisie

V projekte absentuje odborná garancia pri tvorbe CD.

19-432-04585

Mesto Detva

Dožinky v Detve s furmanskými tradíciami

6 700,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu sa jedná o jednorázové podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-04588

FS Slnečnica

Obleč sa do nového

5 530,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že zo žiadosti nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer, nakoľko sú výstupy projekte všeobecné, bez

komisie

konkrétnej lokalizácie ( napr.: kroje- región východ). Predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky.

19-432-04592

VIENOK

Zlepšenie nástrojového vybavenia a ozvučovacej techniky DFS
Vienok a ĽH Vienok

12 586,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že projekt nespĺňa hlavné kritéria podprogramu - Vznik a prezentácia tvorby. Rozpočet a názov projektu

komisie

poukazuje na nákup technického vybavenia.

19-432-04601

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Podhorany

Zhotovenie krojových dobových odevov a nákup ich súčastí

6 023,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04604

Jánošík senior - folklórny súbor

20. výročie vzniku FS Jánošík - senior

24 416,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. V projekte absentuje odborná garancia a dramaturgia pripravovaného výročného podujatia.

19-432-04605

Obec Kovarce

Od jari do zimy na dedine

7 030,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04606

Husľový kľúč

Tradičná kultúra v ob- (za-) jatí globalizácie

16 195,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť. Z projektu vyplýva, že nejde o celoročnú aktivitu neprofesionálneho zoskupenia pôsobiaceho v oblasti tradičnej kultúry.

komisie

V projekte nie sú dostatočne preukázané skúsenosti žiadateľa v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

19-432-04609

Záujmové združenie folklórneho súboru VRŠATEC

Ľudové nástroje a technické zabezpečenie pre FS Vršatec

25

27 000,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že projekt nespĺňa hlavné kritéria podprogramu - Vznik a prezentácia tvorby. Rozpočet a názov projektu

komisie

poukazuje na nákup technického vybavenia.

19-432-04610

Klub priateľov Lomničanu

50 výročie založenie FS Lomničan Veľká Lomnica

14 725,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky. Nejasná dramaturgia, absencia odbornej

komisie

garancie, nešpecifikovaná rozpočtová položka.

19-432-04614

Miestny odbor Matice Slovenskej Sveržov

nákup krojových kostýmov

11 618,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04616

HRABINA

Klenoty našich predkov

5 700,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04618

Obec Bartošovce

Obnova krojového a nástrojového vybavenia miestnych folklórnych
súborov

17 318,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-04628

Občianske združenie Veselí Tekovskí Vinári

Podpora ľudových tradícií a spevu

11 808,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky. Ťažisko projektu sa orientuje na

komisie

materiálové zabezpečenie, nie na vznik a prezentáciu konkrétnej tvorby.

19-432-04629

Horenka

Mužáci Moravia - podpora na celoročné fungovanie a prezentáciu
aktivít

37 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nedostatočne preukázaná. Rozpočtové položky projektu obsahujú cestovné náklady v zahraničí ( ČR ), ktoré sú pre daný podprogram
neoprávnenými nákladmi.

19-432-04634

Folklórna spevácka skupina Čemerňanka

Prezentácia a materiálne zabezpečenie folklórneho súboru

7 780,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04642

Folklórne združenie Kanaš

Krojové vybavenie DFS Kanašanček

10 906,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04650
Zdôvodnenie
komisie

OZ Margecianske fajnoty

V kuchňi šumňe a vešelo

7 110,00 €

Odborná komisia navrhuje projekt nepodporiť, nakoľko výstup projektu nie je v súlade s rozpočtom projektu, je nasmerovaný k jednorázovému podujatiu.
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

Č. žiadosti
19-432-04657

Žiadateľ
Obec Veľký Slivník

Názov projektu

Žiadaná suma

KROJOM K AUTENTICITE

Pridelená suma

9 367,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. Odborná komisia odporúča orientovať sa na lokálnu a regionálnu tradíciu. Absencia odborného garanta.

19-432-04665

Miešaný spevácky zbor "TECHNIK AKADEMIK "

Najkrajšie ľudové zborové piesne

49 400,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Projekt svojim zameraním patrí do podprogramu Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie.

19-432-04669

Folklórna skupina Kýčera

Krojová handľovačka na Handľoch

4 400,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Komisia skonštatovala, že daný projekt nepatrí do tohto podprogramu. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto

komisie

typ žiadosti vzhľadom k pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Jedná sa o podujatie, nie podporu tvorby kolektívu.

19-432-04673

Obec Bátovce

Podpora folkóru v obci Bátovce

18 170,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. Značnú časť rozpočtu tvoria neoprávnené kapitálové výdavky.

19-432-04676

Obec Bohdanovce

Garbočan

5 700,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-04683

Javorie

Demetra / Mitra

13 370,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Komisia skonštatovala, že daný projekt nepatrí do tohto podprogramu. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto

komisie

typ žiadosti vzhľadom k pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Jedná sa o jednodňové podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-04692

Dom Matice Slovenskej

Výroba zvukového a multimediálneho nosiča

2 878,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným žiadateľom

komisie

nedostatočné. Absentuje dramaturgia.

19-432-04697

Obec Bzince pod Javorinou

„Rok na dzedzine ve Bzincách pod Javorinú“

18 810,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným žiadateľom

komisie

nedostatočné. Projekt je nejasne formulovaný. Jeho výstupy sú veľmi všeobecné, absentuje dramaturgia a odborní garanti.

19-432-04706

Obec Imeľ

FOLKLÓR DUŠA SLOVENSKA V OBCI IMEĽ

11 840,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže sú nedostatočne špecifikované výstupy projektu a ich dopad na cieľovú skupinu a nízka kvalita zámeru projektu v

komisie

kontexte s podporenými projektmi.

19-432-04713
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04715

Obec Krakovany

Krakovčanka

0,00 €

0,00 €

0,00 €

17 000,00 €

0,00 €

6 631,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Projekt nedosahuje požadovanú kvalitatívnu úroveň z hľadiska dramaturgie a kultúrneho dosahu.
OZ RADOSŤ pri meste Pezinok

S RADOSŤOU po Slovensku
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Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. Nejasná dramaturgia CD, význam výstupov projektu je diskutabilný s ohľadom na prínos pre daný región.

19-432-04716

Obecný úrad

Nezabúdajme na sásanskú pieseň

8 075,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. Projekt nedosahuje kvality ostatných projektov v rámci podprogramu.

19-432-04717

FSk Melenčár

Zabezpečenie a nákup ženských a mužských krojových odevov a
čižiem pre členov folklórnej skupiny Melenčár.

28 095,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04721

Obec Čirč

Doplnenie hudobných nástrojov

12 900,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04731

FS Čirčanka

Doplnenie krojov

10 100,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04733

Obec Jarabina

"Z generácie na generáciu"

13 200,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že zámer projektu je všeobecný. Predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky: absencia

komisie

dramaturgie podujatia, odborného garanta.

19-432-04740

Obec Dubové

Dubovské spievanky 2019 - zachovávanie tradícii

48 640,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé sa jedná o jednodňové podujatie nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-04744

FS Sokoli

(NE)ZABUDNEME

28 500,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04746

Mesto Nemšová

Kroj - dôkaz folklórnych tradícií

15 200,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na rozpočet, v ktorom je len jedna rozpočtová položka, ktorá nie je bližšie špecifikovaná na jednotkové ceny.

komisie

Vecné ťažisko projektu sa orientuje na materiálové zabezpečenie, nie na vznik a prezentáciu tvorby.

19-432-04760

Jánošík Novohrad

Tradičný ľudový odev z Novohradu

6 555,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04768

OZ Petržalčanka

Slovenská ľudová pieseň v srdci Petržalčanky
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17 289,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že projekt vykazuje viaceré obsahové nedostatky. Rozpočtová položka autorské honoráre -autor projektu,

komisie

dramaturgia a réžia, hudobný sprievod, sóloví speváci, speváci a tanečníci je pomerne vysoká, ale v projekte nie je bližšia špecifikácia. Z projektu nie je jasná ucelená
koncepcia speváckeho pásma.

19-432-04777

Občianske združenie Tyrnadance

Trnafské kolésko

6 065,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04778

Materska skola

Štiavnickí Permoníci

9 168,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oprosti ostatným žiadateľom

komisie

nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04783

Obec Studienka

Obnovenie folklórnych tradícií v obci Studienka - FS Hasprúňan

6 365,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04786

Mesto Spišská Nová Ves

Z každého rožka troška

15 675,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04789

obec Lovce

Podpora a zachovanie folklóru v obci Lovce

9 500,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04790

Obec Chynorany

DFS Chynoranček - tradičný ľudový odev

2 190,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04792

Obec Likavka

44. ročník Detského folklórneho festivalu Pod likavským hradom

18 135,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé sa jedná o jednodňové podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-04805

Obec Dolná Strehová

"Prišli sme k Vám spod Poľany"

47 500,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04806

Obec Veľký Klíž

Svadobné zvyky z Veľkého Klíža

15 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky. Ťažisko rozpočtu projektu sa orientuje na

komisie

materiálové zabezpečenie, nie na vznik a prezentáciu tvorby. Absentuje odborná garancia.

19-432-04809

Ľešnikovo dzivčata

Páračky

2 500,00 €
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0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-04811

Obec Nitrianske Pravno

Jesienka

6 135,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04813

obec Hervartov

Ľudové zvyky v Hervartove

8 127,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny. Odborná komisia odporúča v budúcnosti zamerať projekty na tradičné

0,00 €

0,00 €

remeselné aktivity, ktoré sú typické pre túto lokalitu (práca s drevom...)
19-432-04821

Palučanky - folkloristky

Palučanky na jarmoku

3 135,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04822

Mesto Lipany

Nákup vybavenia pre folklórny súbor Šarišská Lipa

22 325,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04824
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04826

WINDOR konštrukcie, s.r.o.

Tradičná kultúra

0,00 €

0,00 €

25 960,00 €

0,00 €

3 575,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže je realizovaný na komerčnej báze.
Občianske združenie Teplice

Folklór - Duša Slovenska

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť, keďže nedosahuje kvality ostatných projektov v rámci podprogramu. Projekt nedosahuje požadovanú kvalitatívnu úroveň z

komisie

hľadiska dramaturgie a kultúrneho dosahu.

19-432-04828

Matica Slovenská

Záhorie, naša láska

26 600,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže z projektu nie je jasné či ide o teleso pôsobiace v oblasti tradičnej

komisie

kultúry alebo spevácky zbor.

19-432-04829

Obec Zubrohlava

Naše dedičstvo

15 680,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, nakoľko z projektu nie je zrejmé ako chce žiadateľ naplniť plánovaný zámer projektu ( oživenie plátenníckej tradície). Komisia

komisie

oceňuje námet, ktorý vychádza z regionálnej tradície, avšak v budúcnosti komisia odporúča žiadateľovi v projekte špecifikovať spôsob jeho realizácie. Uvedené výstupy nie
sú zárukou úspešnej realizácie zámerov projektu.

19-432-04834

Ďarmočan - folklórny súbor

Šírenie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku i v zahraničí

15 694,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny. Značnú časť projektu
tvoria neoprávnené výdavky na zahraničné mobility.
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0,00 €

Č. žiadosti
19-432-04845

Žiadateľ
OZ FIDLICANTI

Názov projektu
Orešanský rínek ludovej muziky 2019

Žiadaná suma

Pridelená suma

2 040,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Komisia skonštatovala, že daný projekt nepatrí do tohto podprogramu. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto

komisie

typ žiadosti vzhľadom k pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Jedná sa o podujatie nie podporu kolektívu.

19-432-04854
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04856

Materská škola, Sládkovičova 13, 90001 Modra

Nezabúdajme na ľudové tradície

3 750,00 €

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže z projektu vyplýva, že ide o interné aktivity materskej školy.
OBEC Komárany

Kultúrne podujatie - Pod Ľipovu vešelo

3 300,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04860

Folklórna skupina ONDAVČANKA

20. výročie folklórnej skupiny Ondavčanka

10 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na absenciu dramaturgie výročného programu. Z informácii uvedených v projekte vyplýva, že kvalita a rozsah

komisie

doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-04862

OZ Korompa - FS Karpatskí valaškári / TS Trnavská ostroha / ĽH
Picúchovci

Rozozvučanie strateného cimbalu a zvuk huslí sa nesie dedinou...

32 228,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oprosti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy a prínos projektu sú pre oblasť tradičnej kultúry minimálne.

19-432-04863

Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa Palárikovo

Mederskí plešťáci

11 200,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-04865

PJ SOUND STUDIO s.r.o.

Vlčie maky - Podpoľanie live DVD

59 900,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, vzhľadom na disproporciu medzi predpokladanými výnosmi a celkovým rozpočtom projektu, ako aj vzhľadom na jeho

komisie

komerčný charakter.

19-432-04866
Zdôvodnenie
komisie
19-432-04868

0,00 €

Progress Promotion Košice, s r.o

Mi Tromi

49 320,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, nakoľko v projekte absentuje viacero umeleckých aktivít, čo bolo podmienkou pre podporu v rámci tohto podprogramu.
Obec Koromľa

Ľúbozvučnosť staroslovienčiny zneje aj dnes

6 625,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Projekt svojim zameraním patrí do podprogramu Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie.

19-432-04880

Miestny odbor matice slovenskej

Šumiačania
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20 387,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Komisia skonštatovala, že na základe rozpočtových položiek daný projekt nepatrí do tohto podprogramu. Jedná sa o jedno podujatie a o publikáciu foto-festivalu, ktorá nie je

komisie

v súlade s týmto podprogramom. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k pripravovanej
Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020.

19-432-04890

Obec Bádice

Folklórny odev pre súbor Bádičanka

3 648,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-04895

Obec Pucov

Pucovský koštovník

12 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-04896

Občianske združenie Folklórna skupina Prvosienka Dobrá Voda

Tradície a folklór – most, ktorý nás spája

8 600,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Z formulácie projektu vyplýva, že časť požadovaných finančných prostriedkov je zameraná na zabezpečenie obecného

komisie

festivalu. Podprogram nepodporuje aktivity obce.

19-432-04904

Vyšná Olšava

Odetí do krásy

11 400,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže zámer a dramaturgia projektu sú nejasné. Kvalita a rozsah doterajších

komisie

výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-04905

Obec Šarišské Sokolovce

Podpora folklóru v Šarišských Sokolovciach.

7 246,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. V projekte absentuje odborná garancia a dramaturgia k tvorbe CD.

19-432-04911

Sobrančan

Folklór Zemplína

14 100,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-04917

Folklórny súbor Úsmev

Folklór s Úsmevom

5 700,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú nedostatočné. Výstup a prínos

komisie

projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-04924

obec Ráztočno

Rozvoj folklóru a tradícií v regióne handlovskej doliny

10 300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Z formulácie projektu vyplýva, že ide o aktivity obce v oblasti tradičnej kultúry. Program 4 nepodporuje život obcí realizovaný

komisie

ako súbor celoročných aktivít.

19-432-04935

Folklórny súbor Rapkáčik

Kroje pre členov súboru pri zachovávaní tradícii.

4 370,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-04946

Obec Veľká Hradná

Jarabinka - Návrat k tradícii
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17 990,00 €

0,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-04983

Folklórny súbor Modrovanky - Krojovanky

Premiéra veselohry "Ževraj" . Premiéra tanečného pásma " Krásy
slovenského ľudového tanca".

18 200,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-05000

SETAS, občianske združenie

U nás taká obyčaj...

31 300,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. V projekte absentuje odborná garancia v predmetnej oblasti.

19-432-05006

Občianske združenie Nemčan

DFs Geťelinka - vianočné pásmo

3 050,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05007

STARJANI Mužská folklórna spevácka skupina

Rozvoj folklórnych tradícií z regiónu Zemplín

20 860,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. V projekte absentuje odborná garancia.

19-432-05010

Dom Matice slovenskej v Rožňave

Podpora činnosti folklórneho súboru Hrabina z Nižnej Slanej a
speváckej skupiny P. J. Šafárika z Kobeliarova

6 949,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť. V kontexte s ostatnými žiadosťami projekt nedosahuje požadovanú úroveň. FSk PJ Šafárika z Kobeliarova je viac rokov

komisie

nefunkčná.

19-432-05017

Záhorácky folklór OZ

III. Frolová notečka

2 100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé sa jedná o podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-05023

Folklórny súbor BARVINEK

Na Šarišu tak!

13 566,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny. Vami uvádzané rozpočtové
položky (cimbal a akordeón) sú neoprávnenými výdavkami, nakoľko spadajú do kapitálových výdavkov.

19-432-05024

Moja fujarôčka - Zvolenskí fujaristi

Fujara pre všetkých

7 300,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky. Vecné ťažisko projektu sa orientuje na materiálové zabezpečenie

komisie

nie na vznik a prezentáciu novej tvorby. Absentuje odborná garancia.

19-432-05034

OZ Margarétka Lovinobaňa

Zakúpenie krojov pre folklórny súbor SPIEVANKY v Lovinobani

9 130,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. V projekte absentuje odborná garancia.
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0,00 €

Č. žiadosti
19-432-05036
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05039

Žiadateľ
FUBABY

Názov projektu

Žiadaná suma

Folklórny korienok

Pridelená suma

59 980,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o jednodňové podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.
Authentica - Kultúra bez hraníc

1. Medzinárodný folklórny festival - FOLKKOMÁRNO

47 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-05050

Miestne osvetové stredisko

Kompletná revitalizácia tradičných krojov a ich súčastí obce Lubina a
kopaníc

59 850,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ, predimenzovaný a povrchne špecifikovaný rozpočet.

19-432-05055

Obec Pusté Sady

Nové materiálno-technické vybavenie speváckeho súboru

6 186,00 €

Pustakerčanka

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05070

Kosorínček

Keď tancujú, spievajú a hrajú Kosorínske orlíčatá

4 610,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Aktivity spojené s prípravou a realizáciou obrazovo-zvukových diel z
19-432-05072

Martinik s.r.o.

tvorby nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre -

60 000,00 €

0,00 €

3 650,00 €

0,00 €

tvorba videoklipov
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05078

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže môže byť realizovaný na komerčnej báze.
Obec Martovce

Podpora činnosti folklórneho súboru Martosi Hagyományőrző Együttes

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nejasnosť zámeru osloviť aj inú cieľovú skupinu ako príslušníkov národnostných menšín. Odborná komisia

komisie

odporúča žiadať dotáciu v rámci dotačnej schémy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

19-432-05080

Obec Lúky

Folklór náš život-budúcnosť pre nové generácie

50 700,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Z formulácie projektu jednoznačne nevyplýva, či ide o aktivity obce alebo o podporu činnosti kolektívov pôsobiacich v oblasti

komisie

tradičnej kultúry. Program 4 nepodporuje budovanie a činnosť obecných pamätných izieb.

19-432-05082
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05083

Obec Ďurčiná

Spoločne pre folkór

41 752,00 €

0,00 €

18 900,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Program 4 nepodporuje život obcí realizovaný ako súbor celoročných aktivít.
Terra Culta

Belujské hrnčiarstvo
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Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Komisia skonštatovala, že daný projekt nepatrí do tohto podprogramu. Jedná sa o vzdelávacie podujatie. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s

komisie

príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020.

19-432-05084

Mestské kultúrne stredisko

Kroj- koruna identity

13 620,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z formulácie projektu vyplýva, že ide o aktivity mesta v oblasti tradičnej kultúry. Program 4 nepodporuje život miest
a obcí realizovaný ako súbor celoročných aktivít.

19-432-05094
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05096

FS Jablonečka

Život ot konca - repríza

14 700,00 €

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na nesúlad medzi zámerom a rozpočtom projektu ( nákup cimbalu, krojov na reprízu programu).
Občianske združenie Majdan Litmanová

Uchovanie tradícií litmanovského Majdanu

20 240,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05104

0,00 €

Obec Čajkov

Čilejkársky kroj - tvorivá dielňa Čajkov

10 108,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu neprimeranosti žiadaných finančných prostriedkov vo vzťahu k projektu, jeho rozsahu a prínosu pre udržiavanie

komisie

čilejkárskeho kroja.

19-432-05109

Europolis Collegium

Na zábave veselo - CD najkrajšie ľudové piesne

9 700,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že žiadosť vykazuje obsahové nedostatky. Dramaturgia CD a výstupov projektu sú diskutabilné, nakoľko

komisie

nemajú výraznejší lokálny a regionálny prínos.

19-432-05115

Občianske združenie Javorček

Javorček - rozvoj tradičnej kultúry

16 140,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odbornou komisiou, ktorá pri svojom posudzovaní vychádzala z kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí s

komisie

dôrazom na kvalitu jednotlivých projektov, komisia Vašu žiadosť odporúča nepodporiť. Kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry je oproti
ostatným žiadateľom nepostačujúca. Nejasná je aj dramaturgia programu.

19-432-05116

ZVYKY A TRADÍCIE

Fantázia spletená do čipky - festival paličkovanej čipky

3 370,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé sa jedná o podujatie.

19-432-05117

Mlynček

Polrok na dedine

30 000,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. Odborná komisia odporúča orientovať sa na lokálny alebo regionálny hudobný, piesňový a tanečný repertoár.

19-432-05120

Folklórny súbor NAFURT

NAFURT - krásni a spolu

37 502,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.
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0,00 €

0,00 €

Č. žiadosti
19-432-05139

Žiadateľ
Obec Sološnica

Názov projektu
Sološnica v kroji

Žiadaná suma

Pridelená suma

14 850,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Z formulácie projektu jednoznačne nevyplýva, či ide o aktivity obce alebo o podporu činnosti kolektívov pôsobiacich v oblasti

komisie

tradičnej kultúry. Program 4 nepodporuje život obcí realizovaný ako súbor celoročných aktivít.

19-432-05156

SOĽANSKE NEVESTY

SOĽANSKE NEVESTY - radosť vidieť a počuť

5 912,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-05159

Obec Šarišské Michaľany

Podpora činnosti dievčenskej folklórnej skupiny

4 950,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05161
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05162

RAMAGU, o.z.

Nové šaty pre goralské pesničky

0,00 €

14 600,00 €

0,00 €

9 290,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, vzhľadom na nedostatočné odborné skúsenosti garantov v oblasti tradičnej ľudovej hudby.
Obec Malá Ida

Spevácka skupina Beťarečky

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. V projekte absentuje odborná garancia.

19-432-05163

0,00 €

Občianske združenie Bystrina

Zachovanie tradičnej kultúry

5 617,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže projekt nedosahuje obsahové kvality ostatných predložených žiadostí. Kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v

komisie

oblasti tradičnej kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. V projekte absentuje odborná garancia a dramaturgia.

19-432-05167

Rybárik Jozef

Návrat domanižského kroja

46 450,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že je disproporcia medzi pomerom tvorby a prezentácie a žiadanou sumou. Vecné ťažisko projektu sa

komisie

orientuje na materiálové zabezpečenie, pričom niektoré položky rozpočtu nie sú oprávnené.

19-432-05169

OZ Ľudová hudba Bystrianka

Podpora aktivít OZ Ľudová hudba Bystrianka

14 367,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že žiadosť vykazuje značné obsahové nedostatky. Prevažná časť projektu sa orientuje na technické

komisie

zabezpečenie. Výstup projektu ( CD) je nejasne definovaný, absentuje odborná garancia a dramaturgia. Absentuje aj lokalizácia požadovaných krojových súčastí.

19-432-05172

OZ Ledničanka - Priatelia folklóru púchovského okresu

Ledničanka - Na lednickém dvore

16 150,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu nejasne špecifikovaného rozpočtu, z dôvodu že rozpočet obsahuje len jednu položku- materiálové náklady, ktorá

komisie

nie je bližšie špecifikovaná (cena za 1ks a počet kusov).

19-432-05177

Obec Ružindol

Folklórne pásmo - Drápanie peria

9 200,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-05178

Obec Ňárad

Podpora činnosti speváckeho zboru DALÁRDA
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3 790,00 €

0,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné.

19-432-05184

PRO COLTURA IMREGH

Zemplín : kraj karičkový

3 350,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Je nejasný dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05188
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05195

Občianske združenie RUSINIJA - Русиния

5. Vianočný koncert

0,00 €

9 030,00 €

0,00 €

4 850,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o jednodňové podujatie so silným menšinovým akcentom.
Dolnopovažské združenie – talent a láska PRAMENE v tradičnej
kultúre

ARTpópdium pri Zvonici

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-05203

Obec Kunerad

Zachovanie a propagácia nosenia tradičného "kuneradského"
ľudového odevu

47 025,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05205

Folklórny súbor ORAVAN

Krojové vybavenie pre FS Oravan

14 820,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05208

Občianske združenie VINIČIAR

Danspev

7 908,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-05212

Oravan senior

Repríza výročného programu Krása v čase - Poďakovanie

3 970,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05214

Občianske združenie rodičov členov Bratislavského detského zboru

Autentické stvárnenie ľudovej piesne pre detský zbor

54 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Projekt svojim zameraním patrí do podprogramu Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie.

19-432-05230

Folklórny súbor Vršatčiar

Podpolianske harpaše

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že prínos pre lokálny a regionálny a kultúrny kontext je nízky.

komisie

Doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným žiadateľom nedostatočné.
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32 309,00 €

0,00 €

Č. žiadosti
19-432-05236

Žiadateľ
Folklórne združenie KARPATY

Názov projektu
Pravidelná činosť a aktivity FS Karpaty v roku 2019

Žiadaná suma

Pridelená suma

51 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že zo žiadosti nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer a jednotlivé položky v rozpočte.

komisie

Predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky. Vecné ťažisko projektu sa orientuje na zahraničné zájazdy, ktoré nie sú oprávneným výdavkom v tomto

0,00 €

podprograme.
19-432-05239

Starohorský banícky spevokol

BANÍCKA PIESEŇ - HRDOSŤ,EMÓCIE, ZRUČNOSTI, HISTÓRIA,
PROPAGÁTOR, SYMBOLIKA, HUMOR, TRADČNÁ KULTÚRA.

17 747,00 €

Zdôvodnenie

Komisia skonštatovala, že daný projekt nepatrí do tohto podprogramu. Kancelária fondu odporúča zaradiť do podprogramu Vznik a prezentácia tvorby - neprofesionálne

komisie

umenie.

19-432-05243

Obec Veľké Ozorovce

Doľinka reprezentuje

5 116,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-05247

Občianske združenie Bavme sa folklórom

Kultúrny most medzi východným Slovenskom a Katalánskom

15 520,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že zo žiadosti nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer. Predložený projekt vykazuje značné

komisie

obsahové nedostatky. Vecné ťažisko projektu sa orientuje na jedno podujatie spojené so vzdelávacími podujatiami.

19-432-05250

Obec Kuzmice

Vidumaňec prezentuje folklór Zemplína

14 075,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05251

Občianske zduženie Zohorské ozveny

Podpora folkloristiky a historických tradícii regiónu Záhoria

7 399,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že projekt nespĺňa hlavné kritéria podprogramu - Vznik a prezentácia tvorby. Rozpočet projektu

komisie

poukazuje iba na nákup technického vybavenia.

19-432-05272

Občianske združenie Pro Mad - Új Nagymadért

Nemzetek Hídja - Most národov

4 560,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o jednodňové podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-05273
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05275

Obec Kolinovce

Kalina- folklór

3 600,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže rozpočet nekorešponduje s činnosťou folklórnej skupiny, ale je nasmerovaný na organizovanie jednodňového podujatia.
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Materiálne vybavenie na reprezentáciu

4 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Projekt svojim zameraním patrí do podprogramu Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie.

19-432-05277

Občianske združenie Sedliacky dvor

Tvorivá dielňa pre umelecké a folklórne spolky

38

8 115,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť. Z charakteristiky projektu je evidentné, že sa jedná o aktivity zamerané na podporu maďarskej menšiny na Slovensku.

komisie

Projekt odporúča zaradiť do grantovej schémy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

19-432-05278

Obec Fačkov

Dajme dušu folklóru vo Fačkove

4 750,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05279

Mesto Michalovce

Na Zemplíne tak...

6 703,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti folklórnych kolektívov na ktoré sú žiadané finančné prostriedky v oblasti tradičnej kultúry sú

komisie

oproti ostatným podporeným žiadateľom nedostatočné. Projekt je nejasne formulovaný, z výstupov nie je jasné čo bude jeho výsledkom. Výstup a prínos projektu pre oblasť
tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-05281

Obec Svätý Anton

Lúčka-folklór očami detí

10 693,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-05286

Obec Košický Klečenov

Folklórna skupina HRADEK - zachovanie ľudových tradícií

15 085,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oprosti ostatným žiadateľom

komisie

nedostatočné. Absentuje dramaturgia a inovatívny prínos pre región.

19-432-05288

Východoslovenské výskumné a dokumentačné centrum

Tradičné vinohradnícke remeslo pod Viniaskym hradom od
stredoveku do 2019

2 450,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Podľa žiadosti sa jedná o podujatie a nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-05291

Združenie rodičov ZUŠ Michalovce

Zachovávanie tradícií Karičky na Zemplíne

4 750,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť,, keďže projekt nedosahuje obsahové kvality ostatných predložených žiadostí. Projekt nedosahuje požadovanú kvalitatívnu

komisie

úroveň z hľadiska dramaturgie a kultúrneho dosahu.

19-432-05292

Obec Víťaz

Vešele

11 100,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o jednodňové podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-05302

Obec Domaniža

Domanižské milé divadlo

16 151,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Projekt svojim zameraním patrí do podprogramu Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie.

19-432-05303

Galantské osvetové stredisko

Čaro hliny - kultúrne dedičstvo našich predkov

2 150,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Jedná sa o činnosť osvetového strediska a v oblasti vzdelávania v tradičnej kultúre a nie podpore činnosti kolektívu
v oblasti tradičnej kultúry.
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Č. žiadosti
19-432-05307

Žiadateľ
Obec Hencovce

Názov projektu

Žiadaná suma

Snaha o uchovávanie tradícií regiónu.

Pridelená suma

9 500,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, nestotožňuje sa so zámerom projektu, ktorým je vytvorenie choreografií z viacerých oblastí východného Slovenska pre

komisie

miestny folklórny kolektív. Komisia odporúča spracovávať a prezentovať miestny hudobný, tanečný a piesňový repertoár.

19-432-05308

Mestské kultúrne stredisko

Dychová hudba Šurany

18 900,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05327
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05338

Občianske združenie Živá tradícia

Workshopy a pravidelné vyučovanie ľudovej hudby

21 555,00 €

0,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, nakoľko svojim obsahom nepatrí do tohto podprogramu. Podľa rozpočtu a výstupov projektu patrí do oblasti vzdelávania.
Obec Čakanovce

Podpora prezentácie speváckej skupiny Studnička

3 930,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. V projekte absentuje odborná garancia.

19-432-05340

0,00 €

OZ Chrámový zbor Campana

Habarka

6 650,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Projekt svojim zameraním patrí do podprogramu Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie.

19-432-05347

Obec Zbojné

Činnosť Folklórnej skupiny SOSNA zo Zbojného

17 090,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05348

Obec Fričovce

Ženská a mužská spevácka skupina obce Fričovce

36 650,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky. Nejasná dramaturgia CD, absencia

komisie

odborného garanta z oblasti hudobného folklóru, neuvedené mená autorov hudobných úprav a aranžmánov. Chýba špecifikácia sprevádzajúcej ľudovej hudby.

19-432-05362

Obec Trenčianska Teplá

Tradície nie sú exotika

14 330,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. V projekte absentuje odborná garancia a dramaturgia. Ťažisko projektu sa

komisie

orientuje na materiálové zabezpečenie, nie na vznik a prezentáciu konkrétnej tvorby.

19-432-05367

Folklórny súbor ROZVADŽAN

Stankovské zvony 2019

8 600,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, nakoľko z rozpočtu vyplýva, že projekt je orientovaný na realizáciu festivalu a zahraničnej účasti na festivale, čo nie je

komisie

predmetom podpory tohto podprogramu.

19-432-05368

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra

Muzika hraj

5 800,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa (resp. detského folklórneho kolektívu na ktorý žiadajú finančné prostriedky) v oblasti

komisie

tradičnej kultúry sú oproti ostatným žiadateľom nedostatočné.

19-432-05371

Obec Kružlov

Podpora folklórnych aktivít FS Lipka
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3 500,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05376

Obec Oravské Veselé

Odkaz folklórneho dedičstva obce.

14 581,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že zo žiadosti nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer a jednotlivé rozpočtové položky.

komisie

Predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky.

19-432-05389

Historický spolok sv. Šebastiána

Kysucký folklór – jedna z najvzácnejších kultúrnych a historických
hodnôt

14 250,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na absentujúci dramaturgiu pripravovaného podujatia, absenciu odborného garanta a bližšie špecifikácie

komisie

pripravovanej publikácie a výstavy.

19-432-05401

ŠtArt, občianske združenie

Polnočná

30 760,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Projekt svojim zameraním patrí do podprogramu Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie.

19-432-05403

Obec Orovnica

„Pieseň len vtedy krásne znie, keď s perami i srdce spieva“.

7 775,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. Rozpočtová položka- hudobný nástroj - varhany, nepatrí do tradičného inštrumentára.

19-432-05405

Detské centrum HAPPY HIPPO

Krásy z našich truhlíc

22 600,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o jednodňové podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-05415

Mesto Nové Zámky

Devínská žije folklórom

4 750,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05425

Rodičovské združenie pri yákladnej škole v Dubovej

Podpora vzdelávania deti v oblasti kultúrnych a folklórnych tradícií

2 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05428

OZ MADOM

Tradičné ľudové odievanie Novohradu a Novohradská čipka

6 800,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Program 4 nepodporuje aktivity zahraničných Slovákov a podprogram 4.3.2 nepodporuje zahraničné mobility.

19-432-05430

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Kračúnske šťedrivke

7 400,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Komisia skonštatovala, že daný projekt nepatrí do tohto podprogramu. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto

komisie

typ žiadosti vzhľadom k pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Jedná sa o činnosť osvetového strediska, táto činnosť nie je oprávnená v rámci tohto
podprogramu.
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Č. žiadosti
19-432-05432

Žiadateľ
Obec Rakovec nad Ondavou

Názov projektu

Žiadaná suma

Folklórne slávnosti Rakovec nad Ondavou

Pridelená suma

4 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o jednodňové podujatie obce.

19-432-05441

Petrovské kľúče

ROKiCA na každý deň

12 600,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky. Nejasná dramaturgia CD, absentujúca

komisie

odborná garancia pri zostavovaní publikácie.

19-432-05444

Obec Petrovany

Folklór - duša Slovenska

31 721,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným žiadateľom

komisie

nedostatočné. Projekt je nejasne formulovaný. Absentuje dramaturgia a odborní garanti.

19-432-05450
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05451

ZŠ Lipany

Naša baba rozpravjaľi...

6 203,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.
Obec Mad

Oživenie ľudových remesiel

3 700,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Z formulácie projektu vyplýva, že ide o aktivity obce v oblasti tradičnej kultúry. Program 4 nepodporuje život obcí realizovaný

komisie

ako súbor celoročných aktivít.

19-432-05452

Obec Radzovce

„Multietnické hodovanie v Radzovciach“

12 890,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o jednodňové podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-05461

Obec Lodno

Detský folklórny súbor Lodňanček zo Základnej školy Lodno

7 880,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. V projekte absentuje odborná garancia.

19-432-05464

Ňaršanka

Ňaršanska paráda

9 637,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05471

Kapela Dora

Poznáš ľudovky?

46 916,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Jedná sa o vzdelávacie podujatie, nie podporu činnosti kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-05474

Folklórna skupina VEŠELÁ ĽUBIŠA

Podpora činnosti Folklórnej skupiny VEŠELÁ ĽUBIŠA

7 508,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-05477

Obec Radobica

V Radobici veselo
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15 770,00 €

0,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05480
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05484

Klub Folkloristov

Klub Folkloristov

60 000,00 €

0,00 €

4 750,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže môže byť realizovaný na komerčnej báze.
Obec Čavoj

Folklórny súbor Vrchárka - staré - novým

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že zo žiadosti nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer. Predložený projekt vykazuje značné

komisie

obsahové nedostatky. Absentuje dramaturgia a konkrétny odborný garant z uvedenej inštitúcie.

19-432-05494

Folklórny súbor STARIŠAN

Nový repertoár FS STARIŠAN

7 550,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisiaodporúča projekt nepodporiť, keďže sa nestotožňuje s celkovým zámerom projektu, náklady na playback sú neopodstatnené a doplnenie krojového

komisie

vybavenia je nedostatočne zdôvodnené.

19-432-05504

Obec Turňa nad Bodvou

,,Piesne ťažkých časov"- - Spomienkové vystúpenia speváckeho
súboru Búzavirág z Turne nad Bodvou

3 040,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že predložený projekt vykazuje značné obsahové nedostatky. Výstupy uvádzané v projekte (kroje, krojové

komisie

kostýmy), nie sú v súlade s formou tradičného odevu v danej lokalite. Absentuje odborná garancia.

19-432-05516

Folklorovo, o.z.

"Baví nás učiť sa, učíme sa baviť Vás"

40 565,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstup a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-05521

Obec Práznovce

Fašiang - Scénické pásmo piesní, tanca a krátkych divadelných
scénok

28 785,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy a dramaturgia nie sú jasné a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je minimálny.

19-432-05526

Obec Semerovo

Zachovanie tradičnej kultúry v Semerove

44 840,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Z formulácie projektu vyplýva, že ide o aktivity obce v oblasti tradičnej kultúry. Program 4 nepodporuje život obcí realizovaný

komisie

ako súbor celoročných aktivít.

19-432-05528
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05531

Folklórne združenie Zemplinčane - Svojina

Sedemdesiat sukien NE - mala

19 500,00 €

0,00 €

6 000,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže sú nedostatočne špecifikované dramaturgia, výstupy a rozpočet projektu.
Spevácky zbor Apollo

Doplnenie krojov a krojových súčastí pre spevácky zbor Apollo

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Projekt svojim zameraním patrí do podprogramu Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie.
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Č. žiadosti
19-432-05551
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05552

Žiadateľ
KENDIČAN

Názov projektu
Folklórna skupina Kendičan - obnova krojov

Žiadaná suma

Pridelená suma

17 428,00 €

0,00 €

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže rozpočtové položky nie sú bližšie špecifikované.
Obec Fričkovce

Priadky

13 490,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, nakoľko svojim obsahom nepatrí do tohto podprogramu. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o jednodňové podujatie, nie

komisie

podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-05559

Úľany nad Žitavou

Folklór zo srdca POŽITAVIA

8 950,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05560

Spevácka skupina Tovarňanka

Zachovávanie a šírenie folklórnych piesní regiónu Horný Zemplín

6 210,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-05572

Obec Teplička nad Váhom

Tradičná kultúra v obci Teplička nad Váhom

3 480,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca. V projekte absentuje odborná garancia.

19-432-05576

Obec Dolné Lefantovce

Podpora tradičnej kultúry v obci Dolné Lefantovce

14 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05581

Folklórna skupina Mladosť

Večer s Mladosťou

9 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu sa jedná o jednodňové podujatie.

19-432-05594

obec Lovča

Kutliarky a kutliari - rozšírenie umeleckej tvorby záchranou
lovčianskeho kroja

51 148,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , z dôvodu značnej disproporcie medzi celkovou výškou požadovanej dotácie a

komisie

umeleckým dosahom výstupov projektu.

19-432-05595
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05600

Občianske združenie Zvolenská kapela

Obstaranie základného krojového a nástrojového vybavenia.

11 395,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.
Obec Ďapalovce

ONDALIK obnovuje a zachováva tradície predkov aj pre nás.

13 775,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že zo žiadosti nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer. Predložený projekt vykazuje značné

komisie

obsahové nedostatky ( absencia dramaturgie, presná lokalizácie krojov).
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0,00 €

Č. žiadosti
19-432-05601

Žiadateľ
Obec Valaská Dubová

Názov projektu
Folklórny súbor Choč

Žiadaná suma

Pridelená suma

13 150,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

19-432-05606

Fincičanki

Dožinková slávnosť - premiéra

2 370,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oprosti ostatným žiadateľom

komisie

nedostatočné. Projekt je nejasne formulovaný. Z projektu nie je jasné či sa jedná o celoročnú aktivitu kolektívu. Výber materiálu a prínos pre lokálnu komunitu je otázny.

19-432-05620

Folklórna skupina Javorina

Podpora rozvoja goralskej kultúry Spišských goralov - Folklórna
skupina Javorina

34 532,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že zo žiadosti nie je možné identifikovať bližší umelecký zámer. Predložený projekt vykazuje značné

komisie

obsahové nedostatky ( predimenzovaný rozpočet, absencia garanta k výstupu CD).

19-432-05621

Združenie rodičov pri Základnej škole na ulici Spojovej v Banskej
Bystrici

Srdcom chránené

22 974,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, nakoľko zvolená téma ( postavenie ženy a muža v tradičnej ľudovej kultúre) nie je vhodná pre interpretáciu zvolenej vekovej

komisie

skupiny ( deti MŠ a ZŠ). Značná je aj disproporcia medzi plánovaným výstupom a rozpočtom. Absentuje lokalizácia krojových súčastí.

19-432-05638

Obec Michaľany

Folklór spája generácie

27 930,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť,, keďže projekt nedosahuje obsahové kvality ostatných predložených žiadostí. Všeobecne definovaný zámer, nešpecifikované

komisie

a nelokalizované výstupy (kroj). Absentuje dramaturgia tvorby CD.

19-432-05640

Obec Kátlovce

Pokračujeme v tradíciách

9 300,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05661

Obec Tesáre

Babinec a škola - nositelia tradícii

7 420,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže časť projektu tvoria edukačné aktivity, ktoré má zabezpečovať miestne

komisie

voľné združenie s nedostatočne preukázanými odbornými znalosťami pre uvedenú aktivitu v danej oblasti. V projekte absentuje odborná garancia.

19-432-05662

Detský folklórny súbor Šťastné detstvo

Udržiavanie ľudových zvykov a tradícií na Horehroní prostredníctvom
DFS Šťastné detstvo

26 400,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Komisia skonštatovala, že daný projekt nepatrí do tohto podprogramu. Výmenné pobyty nie sú predmetom podpory tohto podprogramu. Komisia zároveň odporúča projekt

komisie

podať v rámci dotačnej schémy, Európa pre občanov.

19-432-05674

MG & MK, s.r.o.

Folklore Blast

48 029,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, pretože jeho kultúrno-spoločenský význam pre oblasť tradičnej kultúry je otázny. Sporná je aj odborná garancie pre hľadanie

komisie

prieniku hip- hopu a tradičnej kultúry.

19-432-05689

Obec Cífer

Cíferské folklórne popoludnie
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3 600,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Z popisu projektu je zrejmé, že sa jedná o podujatie, nie podporu kolektívu v oblasti tradičnej kultúry.

19-432-05695
Zdôvodnenie
komisie
19-432-05700

Obec Hostie

Podpora neprofesionálneho zoskupenia - folklórnej skupiny Vrštek

8 075,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nejasnosť zámeru, výstupov a cieľov projektu. Absentuje dramaturgia a odborná garancia.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Metodické folklórne dni 2019

2 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Kancelária fondu odporúča v budúcom roku konzultovať s príslušným referentom kam zaradiť takýto typ žiadosti vzhľadom k

komisie

pripravovanej Štruktúre podpornej činnosti pre rok 2020. Jedná sa o vzdelávacie podujatie.

19-432-05703

SLOVAKFOLKLORE

Vaši k našim

22 380,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na disproporciu medzi celkovou požadovanou dotáciou a výškou uvedených výnosov vzhľadom na charakter

komisie

plánovaných aktivít ( letné tábory).

19-432-05713

Mestská časť Košice- Krásna

Šírenie tradičného folklóru z Krásnej

17 980,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže doterajšie skúsenosti žiadateľa a odbornosť žiadateľa v oblasti tradičnej kultúry sú oproti ostatným podporeným

komisie

žiadateľom nedostatočné. Výstupy projektu sú nekonkrétne, nejasný je dramaturgický cieľ a prínos projektu pre oblasť tradičnej kultúry je otázny.

19-432-05719

Obec Močenok

Rok na dedine

44 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. Z formulácie projektu jednoznačne nevyplýva, či ide o aktivity obce alebo o podporu činnosti kolektívov pôsobiacich v oblasti

komisie

tradičnej kultúry. Program 4 nepodporuje život obcí realizovaný ako súbor celoročných aktivít. Sporné je aj žiadané krojové vybavenie z konca 19. storočia ( nedostupnosť
materiálov a doplnkov ).

19-432-05720

Dychová hudba Selčianka

Modernizácia krojového a technického vybavenia

11 600,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že vecné ťažisko projektu sa orientuje na materiálové a technické zabezpečenie. Disproporcia medzi

komisie

žiadanou sumou a výstupmi projektu.

19-432-05727

Obec Veľké Ripňany

Zachovanie tradičnej kultúry v obci Veľké Ripňany

57 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom k tomu, že je značná disproporcia medzi plánovanými výstupmi a rozpočtom projektu. Z priložených príloh nie je

komisie

jasná aktivita kolektívov po roku 1989. Absentuje dramaturgia projektu a odborná garancia.

19-432-05731

Obec Nižná Voľa

"Voľančani sebe žiju jak jedna rodzina" - hudobné nástroje pre folklór

2 530,00 €

Zdôvodnenie

Na základe výsledkov posúdenia Vašej žiadosti odborná komisia odporúča projekt nepodporiť , keďže kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa v oblasti tradičnej

komisie

kultúry je oproti ostatným žiadateľom nepostačujúca.

Bratislava 24.05.2019
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0,00 €

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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