Viac umenia
Grantový program na podporu umeleckej tvorby.
Už od roku 1996 Nadácia Tatra banky každoročne oceňuje popredných slovenských umelcov Cenou
Nadácie Tatra banky za umenie, ktorá sa udeľuje v piatich kategóriách – Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV
a rozhlas, Divadlo, Hudba, Literatúra a Výtvarné umenie.
Nadácia Tatra banky sa usiluje neustále prinášať inšpiratívne a atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality
vzdelávania. Našou ambíciou je priniesť do týchto oblastí umenia viac, a preto sme sa rozhodli spojiť našu
víziu o rozvoji kultúry s druhou našou víziou, ktorou je rozvoj vysokoškolského vzdelávania.
Náš cieľ je už roky rovnaký. Chceme priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym
potrebám praxe. Chceme, aby študenti mohli svoje teoretické vedomosti podporiť svojou aktivitou v týchto oblasti umenia:
•Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas,
•Divadlo,
•Hudba,
•Literatúra,
•Výtvarné umenie.
Chceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s umelcami. Aby sa nadýchali tvorivej
atmosféry, priučili sa tvorivým postupom a boli odmenení pocitom zadosťučinenia pri prezentovaní umeleckých diel. Aby mohli povedať: „Tvoril som s... Videl som u... Naučil som sa od...“

Cieľ programu
To, čím je pre vedca výskum, je pre umelcov tvorba, aktívna práca na autorských úlohách a projektoch.
Nadácia Tatra banky podporí tvorbu mladých umelcov, študentov vysokých škôl umeleckých smerov na
Slovensku.
Podporíme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe
s cieľom vytvoriť dielo a z pozície renomovaných umelcov či pedagógov predstavujú tento tvorivý proces
študentom – budúcim umelcom. Podporíme účasť študentov umeleckých smerov na tvorbe renomovaných
umelcov. Z tejto skúsenosti budú ťažiť súčasní aj budúci umelci.
Podporíme priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti tvoriaci
v oblastiach:
•Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas,
•Divadlo,
•Hudba,
•Literatúra,
•Výtvarné umenie.
Títo študenti môžu priamo v ateliéroch umelcov realizovať reálne tvorivé práce aj s možnými praktickými
výstupmi.

Podporíme tvorivé tímy zložené zo slobodných umelcov a študentov niektorej z týchto vysokých škôl:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozoﬁckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Realizátorom projektu môže byť ktorákoľvek z menovaných vysokých škôl alebo samotný umelec, výtvarník, spisovateľ,
režisér, herec, kameraman, fotograf, hudobný skladateľ, tanečník, choreograf, umelecký dizajnér,... Realizátorom môže byť aj fyzická osoba.

Cieľová skupina
Granty udelíme:
•umelcom – pedagógom alebo slobodným tvorcom.
•vysokým školám, súčasťou ktorých sú vybrané fakulty (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozoﬁckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre).

Kritériá programu
Podporíme tvorivú činnosť študentov, ktorá bude nadväzovať na ich vzdelávací proces, pričom budeme
sledovať obsahové kritériá programu:
•originalitu a invenčnosť tvorby,
•praktické výstupy tvorivej činnosti,
•počet študentov a spôsob ich zapojenia do procesu tvorby,
•pedagogickú stránku tvorivých postupov a činností,
•využiteľnosť výsledkov tvorby, ktorá bude súčasťou projektov na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na
vysokých školách zameraných na umenie.

Technické kritériá programu
•Finančné prostriedky budú poskytované na realizáciu aktivít opísaných v predloženom projekte.
•Realizáciu projektu naplánujte do konca októbra 2014.
•Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať každý projekt, je 5 000 EUR.
•Nadácia Tatra banky vyčlenila na tento program maximálne 40 000 EUR.
•Finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky môžu byť použité výhradne na náklady potrebné na
zrealizovanie tvorivej činnosti pracovných tímov, zložených zo študentov vysokých škôl zameraných na
umenie.
•O podpore projektov rozhodne Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania poradného výboru Nadácie Tatra banky, a to podľa obsahových kritérií programu.

Čo sa stane s vašimi projektmi
° Nadácia Tatra banky v priebehu júna 2013 verejne vyhlási kritériá programu, tak aby boli dostupné
študentom, učiteľom či slobodným umelcom.
° Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultácie (osobné, telefonické
a cez elektronickú poštu), ktoré im môžu pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu, a prispeje
tak k zvýšeniu kvality predložených projektov.
° Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 30. septembra 2013 zozbiera všetky žiadosti o podporu,
ktoré budú elektronicky podané spolu s prílohami prostredníctvom online formulára na webovej stránke
Nadácie Tatra banky.
° Predložené projekty budeme porovnávať v oblastiach umenia (Audiovizuálna tvorba, ﬁlm, TV a rozhlas),
Divadlo, Hudba, Literatúra a Výtvarné umenie), pre ktoré je program vyhlásený.
° Poradie v jednotlivých oblastiach určia laureáti Cien Nadácie Tatra banky v príslušnej kategórii.
° Nadácia Tatra banky zriadila expertnú výberovú komisiu, ktorá na základe odporúčania laureátov
Cien Nadácie Tatra banky vyberie tie najkvalitnejšie projekty a odporučí ich na podporu Správnej rade
Nadácie Tatra banky.
° Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne o podpore projektov.
° Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať aj neúspešných žiadateľov.
° Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy so zástupcami umeleckých tímov, alternatívne s univerzitami, ktorých súčasťou sú vybrané fakulty umeleckého zamerania, ktoré budú realizovať úspešné
projekty.
° Dar bude úspešným žiadateľom poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy.
° Nadácia Tatra banky zabezpečí administratívnu kontrolu podporených projektov formou priebežného
monitoringu.
° Nadácia Tatra banky bude rada prijímať aktuálne informácie o priebehu prác na projekte aj počas jeho
trvania.
° Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné
správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane ﬁnančného vyúčtovania projektu.

Hodnotiace kritériá a ich váha v škále hodnotenia
Predmet hodnotenia

Obsahové
kritériá programu

Technické
kritériá programu

Čo hodnotíme Možný počet bodov

Originalita a invenčnosť tvorby
Počet a spôsob zapojenia študentov do tvorivej činnosti
Výstupy tvorivej činnosti
Pedagogická stránka tvorivej činnosti
Formálna stránka predloženého projektu
Rozpočet
SPOLU

0 – 30
0 – 25
0 – 10
0 – 10
0 – 15
0 – 10

0 – 75

0 – 25
0 – 100

