Viac umenia
Grantový program na podporu umeleckej tvorby
Nové kritériá pre podporu mladých tvorcov v oblasti „literatúra“
Keďže sa nám v konštrukcii programu dlhodobo nedarí osloviť študentov alebo naopak autorov, literárnych
tvorcov, aby predkladali projekty spoločnej práce a tým aj vzdelávania budúcich literárnych umelcov, rozhodli
sme sa pre zmenu konštrukcie grantového programu, podmienok v tejto oblasti umenia.
Nadácia podporí mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov v ich ambícii stať sa autorom literárnych textov.
Nadácia podporí spoluprácu autorov, vydavateľských, časopiseckých, rozhlasových a televíznych redaktorov,
ako aj literárnych kritikov a vedcov s budúcimi autormi.
Podporíme renomovaných autorov literárnych diel: Jána Púčeka, Moniku Kompaníkovú, Martu Součkovú, Daniela Heviera, Evu Borušovičovú, Vladimíra Ballu, Vladimíra Jančeka a Miroslavu Vallovú, aby pomohli redigovaním textov začínajúcich autorov.
Renomovaní autori dostanú priestor na to, aby si mohli prečítať texty začínajúcich autorov, upozornia ich na
chyby, ktorých sa v nich dopustili, aby sa im mohli vyhnúť, upozornia ich na možnosti, ktoré nevyužili...
Renomovaní autori dostanú priestor na to, aby poskytli začínajúcim autorom spätnú väzbu, dostanú priestor
na rozhovor, konzultáciu, písomnú odpoveď tak, ako im to bude vyhovovať a ako si to vzájomne dohodnú.
Medzi literárnu tvorbu zaraďujeme:
Poézia
•báseň,
• text piesne,
Próza
•poviedka,
• novela,
• román,
Dramatická tvorba
•divadelná hra,
• scenár,
• libreto.

Kritériá programu pre oblasť umenia „literatúra“
• Nadácia ﬁnančne podporí mentoring začínajúcich literárnych autorov renomovanými autormi.
• Nadácia umožní začínajúcim autorom, aby
•predstavili svoju doterajšiu literárnu tvorbu,
•oboznámili skúsených autorov so svojimi cieľmi a víziami v oblasti literárnej tvorby,
•poskytli renomovaným autorom ukážku literárnych textov, o ktorých redakciu majú záujem:
päť básní, päť textov piesní, jednu poviedku, jednu novelu, pätnásťstranový úryvok z románu, divadelnej hry, zo scenára alebo z libreta.
a to preto, aby im títo mohli poradiť a pomôcť v ich ďalšom napredovaní.
• Tento priestor ponúkame:
•autorom/autorkám vo veku 18 až 35 rokov, ktorí/ktoré nemajú vlastnú publikáciu v niektorom zo slovenských vydavateľstiev,
•autorom/autorkám, ktorí/ktoré majú záujem o redakciu svojho diela, svojich textov,
•autorom/autorkám, ktorí/ktoré majú jasnú predstavu, čomu sa chcú v oblasti literárnej tvorby venovať,
kam chcú svoju umeleckú aktivitu dotiahnuť,

•autorom/autorkám, ktorí/ktoré vedia predstaviť, čo už majú v oblasti literárnej tvorby za sebou,
•autorom/autorkám, ktorí/ktoré vedia predstaviť svoj aktuálny autorský zámer,
•autorom/autorkám, ktorí/ktoré vedia formulovať očakávania od budúcich redaktorov svojich textov.

Technické kritériá programu
• Finančné prostriedky budú poskytované ako odmena redaktorom textu za ich redaktorskú prácu a „tútoring“ pre začínajúceho autora. Podporíme náklady nevyhnutné na spracovávanie a poskytnutie samotnej intervencie tútora.
• Realizáciu projektu naplánujte od decembra 2019 do novembra 2020.
• Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať mladý autor, je 1 200 EUR, ktoré budú použité
nasledujúco, takto:
•Mladý autor dostane dar 200 EUR, ktorý použije na náklady spojené s prácou so svojím redaktorom
(cestovné náklady, kancelárske potreby, prenájom miestností potrebných na stretnutia...).
•Redaktor dostane za svoju činnosť odmenu 1 000 EUR! Pozor, z tejto sumy bude potrebné podľa
zákonov odviesť dane a odvody do poisťovní!
• Nadácia Tatra banky vyčlenila v rámci programu na oblasť umenia „literatúra“ maximálne 12 000 EUR.
• O podpore projektov rozhodne Správna rada Nadácie Tatra banky na základe výberu nadáciou oslovených tútorov/redaktorov, ktorí si vyberú zo žiadostí predložených nadácii do termínu uzávierky grantového programu.

Čo sa stane s vašimi projektmi
• Nadácia Tatra banky v priebehu júna 2019 spolu s kritériami grantového program „Viac umenia“ verejne
vyhlásila kritériá programu tak, aby boli dostupné mladým autorom literárnych diel.
• 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 29. septembra 2019 zozbiera všetky žiadosti o podporu, ktoré
budú elektronicky podané spolu s prílohami prostredníctvom online formulára, špeciálne vytvoreného pre
oblasť umenia „literatúra“ na webovej stránke Nadácie Tatra banky.
• Predložené žiadosti aj s prílohami poskytne nadácia autorom – členom autorského výboru Jánovi Púčekovi, Monike Kompaníkovej, Marte Součkovej, Danielovi Hevierovi, Eve Borušovičovej, Vladimírovi Ballovi, Vladimírovi Jančekovi a Miroslave Vallovej, ktorí si na ich základe vyberú mladých autorov, ktorým budú
ochotní redigovať ich texty.
• Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne o podpore projektov.
• Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať všetkých žiadateľov e-mailom.
• Nadácia Tatra banky poskytne vzájomné komunikačné údaje úspešným mladým autorom a ich redaktorom,
aby vo vzájomnej komunikácii pripravili plán redakcie, ktorý sa stane predmetom dohody o spolupráci medzi
autorom a jeho redaktorom. Očakávame, že táto dohoda bude uzatvorená v priebehu decembra 2019.
• Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy s mladými autormi na sumu 200 EUR, ako aj darovacie
zmluvy s redaktormi na 1 000 EUR.
• Financie budú úspešným mladým autorom, ako aj redaktorom poskytnuté 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 daru
od mladých autorov.

