Viac dizajnu
Grantový program na podporu dizajnu
Už od roku 1996 Nadácia Tatra banky každoročne oceňuje popredných slovenských umelcov Cenou
Nadácie Tatra banky za umenie v piatich kategóriách – audiovizuálna tvorba (ﬁlm, TV a rozhlas), divadlo,
hudba, literatúra a výtvarné umenie. V rovnakých oblastiach umožňuje žiadať o podporu v grantovom
programe Viac umenia.
Grantovým programom Viac dizajnu chceme rozšíriť našu podporu o oblasť dizajnu.

Cieľ programu
Naším cieľom je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho
dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov. Podporíme náklady
potrebné na zabezpečenie materiálu tak, aby jeho absencia nebola limitom tvorby dizajnérov. V prípade
naliehavosti podporíme aj aktivity na vzdelávanie dizajnéra, ktorý predloží žiadosť, alebo naopak, ak
bude predkladateľ chcieť vzdelávať druhých dizajnérov. V neposlednom rade podporíme aj sebaprezentáciu v oblasti dizajnu.

Cieľová skupina
Podporíme mladých dizajnérov, pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná značka.
Podporíme tých, ktorí tvoria a produkujú prostredníctvom svojho vlastného mena alebo tých, ktorí s tým
ešte len začínajú. Podporíme dizajnérov ako samostatné fyzické osoby alebo mimovládne organizácie,
zamerané na podporu dizajnu.

Kritériá programu
Podporíme proces, dielo alebo tvorivú aktivitu, ktorú dizajnér v žiadosti jasne opísal a predstavil. Dôležitými
kritériami budú:
• význam projektu pre samotného dizajnéra (kam ho projekt posunie),
• pridaná hodnota z vizionárskeho, kreatívneho či experimentálneho hľadiska,
• rozsah vplyvu na verejný priestor,
• dosah na iných mladých alebo budúcich dizajnérov.

Technické kritériá programu
• Nadácia Tatra banky chce podporovať dizajnérov v dvoch grantových kolách počas jedného roka. V roku
2017 vyčlenila na program sumu 36 000 EUR nasledovne:
a) 18 000 EUR bude prerozdelených medzi žiadosti predložené od vyhlásenia programu 20. 1. 2017
k termínu grantovej uzávierky prvého kola, čiže k 28. 2. 2017.
Projekty predložené do tohto termínu budú musieť byť zrealizované do 15. 11. 2017.
b) 18 000 EUR bude prerozdelených medzi žiadosti predložené od 4. 9. 2017 k termínu grantovej
uzávierky druhého kola, čiže k 16. 10. 2017.
Projekty predložené do tohto termínu budú musieť byť zrealizované do 31. 10. 2018.

• Maximálna výška podpory, o ktorú sa bude môcť žiadateľ uchádzať, je 2 000 EUR.
• Finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky môžu byť použité výhradne na náklady opísané v predloženom projekte.
• O podpore projektov rozhodne Správna rada Nadácie Tatra banky na základe odporúčania poradného
výboru Nadácie Tatra banky, a to podľa zverejnených kritérií programu.
• Žiadosť musí pozostávať z vyplneného formulára a z príloh.
• Projekty sa predkladajú len elektronicky prostredníctvom online formulára na www.nadaciatatrabanky.sk

Čo sa stane s vašimi projektmi
•Nadácia Tatra banky 4. septembra 2017 verejne vyhlási otvorenie grantového programu.
•Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultácie (osobné, telefonické
a cez elektronickú poštu), čím pomôže prispieť k zvýšeniu kvality predložených projektov.
•Nadácia Tatra banky bude do dvoch termínov uzávierky grantových kôl, a to 28. 2. 2017 pre prvé
grantové kolo a 16. 10. 2017 pre druhé grantové kolo, prijímať a vyhodnocovať žiadosti o podporu
tak, ako je to definované v technických kritériách programu.
•Pozor! Projekty sa predkladajú len elektronicky prostredníctvom online formulára na webovej stránke
Nadácie Tatra banky.
•Predložené projekty bude hodnotiť expertná výberová komisia, ktorá vypracuje odporúčanie o podpore
alebo nepodpore projektu pre Správnu radu Nadácie Tatra banky.
•Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne o podpore projektov.
•Nadácia Tatra banky bude po rozhodnutí Správnej rady Nadácie Tatra banky o výsledku posudzovania
informovať všetkých žiadateľov.
•Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy so žiadateľmi, ktorí budú realizovať úspešné projekty.
•Dar bude úspešným žiadateľom poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy.
•Do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu.
•Nadácia Tatra banky bude rada prijímať aktuálne informácie o priebehu prác na projekte aj počas jeho
trvania.
Hodnotiace kritériá
Čo hodnotíme

Možný počet bodov

Osobnosť umelca, ktorého aktivita je predmetom projektu

0 – 20

Predkladaný projekt a jeho pridaná hodnota z vizionárskeho, kreatívneho či experimentálneho hľadiska

0 – 40

Pozitívna diskriminácia projektov prezentujúcich dizajnérsku tvorbu a jej kvalita

0 – 20

Vplyv predkladaného projektu na verejnú sféru

0 – 10

Technická stránka projektu (hlavne rozpočtu)

0 – 10

SPOLU

0 – 100

