Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 9/2019
Program č. 6.1.2
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti
19-612-05740

Žiadateľ
Mesto Nové Zámky

Názov projektu
VZDUŠNÉ ZÁMKY MESTO KULTÚRY 2020

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt podporiť z nasledovných dôvodov:

komisie

1. Projekt, ktorý bol pozitívne hodnotený už v predošlom roku, získal dopracovaním ďalšie výrazné kvality vo všetkých oblastiach.

Žiadaná suma
300 000,00 €

Pridelená suma
300 000,00 €

2. Komisia pozitívne hodnotí zapojenie ešte väčšieho počtu participujúcich subjektov.
3. Dopracovanie dramaturgickej koncepcie, ktorá myslí na veľké množstvo rôznych cieľových skupín, veľkú škálu umeleckých žánrov, zapojenie rôznych menšín a
marginalizovaných skupín. Koncepcia je vyvážená a poskytuje relatívne presný obraz aktivít počas roka 2020.
4. Projekt má aj medzinárodný a cezhraničný rozmer, a to nie len vďaka spoluprácam, ale aj vďaka kvalite navrhovaných podujatí.
5. Rozpočet počíta s viaczdrojovým financovaním, ktorý zabezpečí udržateľnosť projektu aj v budúcnosti.

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
19-612-05741

Žiadateľ
Mesto Stará Ľubovňa

Názov projektu
Stará Ľubovňa - UZOL kultúry

Žiadaná suma

Pridelená suma

285 867,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia veľmi pozitívne hodnotí kvalitu projektu vzhľadom k veľkosti mesta a úrovni jeho kultúrnej infraštruktúry. Mestu sa podarilo zaangažovať do projektu rôzne

komisie

skupiny obyvateľstva a organizácií, čo sa prejavilo aj na prezentácii projektu pred odbornou porotou. Projekt má veľký rozvojový potenciál pre mesto a jeho okolie.
Napriek týmto kvalitám odporúča odborná komisia projekt v roku 2020 nepodporiť. Projekt odporúčame dopracovať a predložiť ho do súťaže na budúci rok.
Dramaturgická koncepcia je príliš všeobecná a obsahové línie a ciele neboli jasne definované v porovnaní s víťazným projektom. Projekt deklaruje, že je postavený na
inovatívnych prvkoch rozvoja kultúry, ale tie neboli v projekte a na prezentácii výraznejšie špecifikované. Odborná komisia odporúča zapojiť širší okruh expertov, ktorí by
pomohli spracovať konkrétnejšiu dramaturgickú štruktúru projektu.

19-612-05742

Mesto Spišská Nová Ves

Mesto kultúry Spišská Nová Ves 2020 - Hore Birdy

291 370,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť. V projekte absentuje výraznejšia dramaturgická koncepcia. Projekt je úzko profilovaný na jednu cieľovú skupinu, bez

komisie

výraznejšieho dopadu, nástrojov a procesov konkrétnych realizácií. Komisia nezaznamenala oproti vlaňajšku výraznejší posun, skôr projekt hodnotí ako menej presvedčivý.
Odborná komisia odporúča zamerať sa na rozvojové aktivity a participatívnosť, ktoré by pomohli udržateľnosti, rozvoju kultúry a umenia aj do budúcna.

Bratislava 07.06.2019

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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