GRANTOVÝ PROGRAM KULTÚRA
VÝSLEDKY GRANTOVEJ VÝZVY Kultúrne priestory 2022
Vyhlásenie výzvy: 17.01.2022
Uzávierkový termín podávania projektov: 14.02.2022
Posudzovanie projektov odbornou hodnotiacou komisiou: 25.02.-10.03.2022
Rozhodovanie o projektoch Správnou radou Nadácie mesta Bratislavy: 25.03.2022
Zverejnené výsledky: 28.03.2022
Hodn
Alokácia: 70 000 eur
Počet podporených projektov:
Počet nepodporených projektov:
Počet posudzovaných projektov:
Počet vyradených projektov pred hodnotením:
Spolu:
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Žiadatelia sú v jednotlivých kategóriách uvedení v abecednom poradí.

PODPORENÍ ŽIADATELIA

P.č.

1

2

3

4

5

6

Číslo
žiadosti

9

6

7

5

11

4

Spolu:

Názov žiadateľa

A4 - Asociácia združení
pre súčasnú kultúru

Forum Absurdum

Nadácia Cvernovka

Názov projektu

A4 - priestor súčasnej
kultúry: DEVÄTNÁSTY ROK

Fuga - priestor pre
chýbajúcu kultúru (11. rok)

Kultúrny program Novej
Cvernovky 2022

NOMANTINELS

Kultúrny priestor P*AKT
2022

TICHO a spol.

TICHO a spol. - Komorné
kultúrne centrum a jeho
aktivity 2022

UM

T3 - kultúrny prostriedok
2022

Požadovaná
suma

20 000,00 €

10 000,00 €

20 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Pridelená podpora

20 000,00 €

7 000,00 €

20 000,00 €

6 000,00 €

7 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

80 000,00 €

70 000,00 €

(A) Filozofia a
Súčet
Priemer
kvalita projektu bodov
bodov (max.
priemer bodov
(max. 150)
50)
(max. 20)

132

125

130

115

119

135

44

42

43

38

40

45

17

16

18

16

16

17

(B)
Realizovateľnosť
projektu a
spracovanie
výstupu - priemer
bodov (max. 15)

14

13

14

12

12

14

(C) Finančná
stránka - priemer
bodov (max. 15)

Odporúčanie hodnotiacej komisie

Zdôvodnenie

13

Hodnotiaca komisia navrhla
Hodnotiaca komisia odporúča podporiť projekt navrhnutou sumou. Hodnotiaca
podporiť projekt uvedenou
komisia odporúča žiadateľovi do budúcnosti upriamiť pozornosť na rozvoj nových
sumou. Správna rada sa
formátov a dramaturgie. Zároveň hodnotiaca komisia odporúča v žiadosti
stotožnila s odporúčaním
podrobnejší popis plánovaných formátov/aktivít.
hodnotiacej komisie.

13

Hodnotiaca komisia odporúča podporiť projekt navrhnutou sumou. Hodnotiaca
komisia žiadateľovi do budúcnosti odporúča zamerať sa na získavanie nových
cieľových skupín a ešte viac diverzifikovať kultúrnu ponuku kultúrneho priestoru
vykročením zo svojej bežnej dramaturgie. Zároveň odporúča v projekte venovať
viac priestoru na budovanie vnútorných ľudských kapacít priestoru a adresnejšie
v projekte popísať svoju dramaturgiu.

11

Hodnotiaca komisia navrhla
Hodnotiaca komisia odporúča podporiť projekt navrhnutou sumou. Hodnotiaca
podporiť projekt uvedenou
komisia žiadateľovi do budúcnosti odporúča zamerať sa v projekte adresnejšie na
sumou. Správna rada sa
aktuálne témy a zároveň akcentovať medzinárodný kontext a jeho prepojenie a
stotožnila s odporúčaním
prínos pre mesto.
hodnotiacej komisie.

10

Hodnotiaca komisia odporúča podporiť projekt navrhnutou sumou. Hodnotiaca
komisia žiadateľovi do budúcnosti odporúča vyjasnenie prepojenia zapojených
organizácií do chodu kultúrneho priestoru a zároveň sa v projekte zamerať na
aktivity smerované k plánovaniu a udržateľnosti kultúrneho priestoru.

Hodnotiaca komisia navrhla
podporiť projekt uvedenou
sumou. Správna rada sa
stotožnila s odporúčaním
hodnotiacej komisie.

12

Hodnotiaca komisia odporúča podporiť projekt navrhnutou sumou.Hodnotiaca
komisia žiadateľovi do budúcnosti odporúča zamerať sa na vstup do sietí
kultúrnych priestorov/centier. Zároveň sa odporúča akcentovať na dôraz na
aktivity smerujúce k rozvoju miestnej komunity. Pri týchto aktivitách zároveň
komisia odporúča uvádzať garantov týchto aktivít.

Hodnotiaca komisia navrhla
podporiť projekt uvedenou
sumou. Správna rada sa
stotožnila s odporúčaním
hodnotiacej komisie.

14

Hodnotiaca komisia odporúča podporiť projekt navrhnutou sumou. Komisia
žiadateľovi odporúča do budúcnosti rozvíjať potenciál aktivít zameraných na
ľudskoprávny rozmer, klimatický aktivitizmus a tieto skutočnosti reflektovať vo
svojich ďalších žiadostiach. Zároveň komisia odporúča investovať do silných
stránok projektu, medzi ktorými je aj presah projektu do verejného priestoru.

Hodnotiaca komisia navrhla
podporiť projekt uvedenou
sumou. Správna rada sa
stotožnila s odporúčaním
hodnotiacej komisie.

Hodnotiaca komisia navrhla
podporiť projekt uvedenou
sumou. Správna rada sa
stotožnila s odporúčaním
hodnotiacej komisie.

NEPODPORENÍ ŽIADATELIA

P.č.

1

Č.ž.

3

Názov žiadateľa

Scherz, s.r.o.

Názov projektu

Kafe Scherz 2022

Spolu:

Zapísali: Mgr. Veronika Húdeková, Mgr. Štefan Jurča
Schválila: Mgr. Zuzana Ivašková, 28.3.2022

Požadovaná
suma

Pridelená podpora

10 000,00 €

0,00 €

10 000,00 €

0,00 €

(A) Filozofia a
Súčet
Priemer
kvalita projektu bodov
bodov (max.
priemer bodov
(max. 150)
50)
(max. 20)

83

28

10

(B)
Realizovateľnosť
projektu a
spracovanie
výstupu - priemer
bodov (max. 15)

9

(C) Finančná
stránka - priemer
bodov (max. 15)

9

Odporúčanie hodnotiacej komisie

Hodnotiaca komisia neodporúča projekt na podporu. Hodnotiaca komisia sa
uzniesla, že podaný projekt bol v porovnaní s ostatnými málo konkrétny a
zároveň ide o projekt, ktorý je dramaturgicky úzko profilovaný. Do budúcnosti
komisia odporúča v projekte viac rozpracovať dramaturgiu a viac rozpracovať
prepojenosť žánrov. Zároveň sa do budúcnosti odporúča podrobnejšie uviesť
inovatívnosť uvedených aktivít a prístupov a definovať indikátory pre vybraté
ciele výzvy.

Zdôvodnenie

Na základe hodnotenia komisiou
žiadosť nedosiahla potrebný
počet bodov (70% a viac).

