Predstavenie podprogramu
1.6.3
Tvorba multimediálneho diela

Fond na podporu umenia
o je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých
aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu
o nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva
kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy
o jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry
o poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie
a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej
spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry
a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré
sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry

Zameranie podprogramu 1.6.3
o tvorba multimediálneho diela, ktorým je multimediálna
audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo,
riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie
alebo
prezentáciu
v
rôznych
mediálnych
formách,
transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú
prezentáciu
informácií
a
umožňujúca
prostredníctvom
počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do
deja prezentácie
o predovšetkým pre začínajúcich a nezávislých profesionálnych
tvorcov na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a
vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické
kvality diela
o podujatia, ktorých výsledkom je tvorba a/alebo príprava
multimediálneho diela
o podpora nie je určená na projekty, ktoré majú povahu hazardných
hier

Podprogram 1.6.3 v roku 2018
o Tvorba multimediálneho diela - fáza A - prototyp
• Počet predložených úplných žiadostí: 32
• Počet podporených žiadostí: 18
• Pridelená suma: 167 808,- EUR

o Tvorba multimediálneho diela – fáza B a C – vertical slice/beta
final/podujatie
• Počet predložených úplných žiadostí: 15
• Počet podporených žiadostí: 7 (1 podujatie)
• Pridelená suma: 185 409,- EUR

o Počet podporených projektov spolu: 25
o Pridelená podpora spolu: 353 217,- EUR
o (v roku 2017 spolu: 280 556,- EUR)

Štruktúra podpory
o 1.6.3 - Tvorba multimediálneho diela - fáza A
• vytvorenie multimediálneho diela vo forme funkčného
prototypu, vertical slice alebo beta final

o 1.6.3 - Tvorba multimediálneho diela - fáza B
• tvorba multimediálneho diela vo forme vertical slice
• podujatie, ktorého výsledkom je tvorba multimediálneho diela

o 1.6.3 - Tvorba multimediálneho diela - fáza C
•

tvorba multimediálneho diela vo forme beta final

Termíny
o Podávanie žiadostí:
• v rámci Výzvy č. 8/2019
• v registračnom systéme FPU (podpora.fpu.sk)
• od 25.2.2019 do 25.3.2019 (do 15.00 v RS, doručenie tlačenej verzie
osobne alebo poštou)
• vyhodnotenie: do 60 dní od uzávierky

o Termíny realizácie:
• najskorší termín začiatku realizácie projektu: 1.7.2019
• najneskorší termín začiatku realizácie projektu: 31.12.2019
• maximálna doba realizácie projektu: do 30.6.2020

Podpora formou dotácie (fázy B a C) –
oprávnení žiadatelia
o fyzická osoba – živnostník
o nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby so sídlom na území Slovenskej republiky
o právnická osoba oprávnená na podnikanie na území
Slovenskej republiky
o občianske združenie so sídlom v Slovenskej republike
o záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou
osobou so sídlom na území Slovenskej republiky

Podpora formou dotácie (fázy B a C) –
oprávnené náklady
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

autorské honoráre,
práce a služby vykonané na faktúru,
personálne náklady,
prenájom priestorov na realizáciu projektu,
prenájom techniky na realizáciu projektu,
služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
cestovné náklady,
ubytovanie,
náklady na prepravu techniky,
polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií,
výroba zvukového a multimediálneho nosiča,
propagačné materiály a publicita,
poistenie umeleckých diel,
materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov

Podpora formou dotácie (fázy B a C) –
povinné prílohy
o Doklady podľa typu žiadateľa (v prípade živnosti a s.r.o. nie
je potrebný výpis z registra)
o V prípade fázy B – funkčný prototyp
o V prípade fázy C – vertical slice
o GDD, TDD, ADD (popis a rozsah v prílohe štruktúry)
o Posudok garanta
o Predchádzajúce relevantné projekty žiadateľa
o Videoukážka pripravovaného diela
o Time plan (vzor na stránke)

Podpora formou dotácie (fázy B a C) –
Osobné vypočutie žiadateľa
o Súčasťou posudzovania žiadostí je aj osobná prezentácia
jednotlivých projektov, ktorým pri hodnotení odborná
komisia pridelí viac ako 50% bodov
o O termíne a mieste konania osobnej prezentácie bude fond
žiadateľov informovať mailom
o V prípade, že projekt vyžaduje ovládanie prídavnými
perifériami pre virtuálnu realitu (HTC VIVE, Oculus Rift,
Sony Playstation VR, Samsung Gear VR a iné) alebo
rozšírené herné zariadenia (volanty, gamepady, tanečné
podložky, drony a iné) je žiadateľ povinný pre potreby
osobnej prezentácie tieto zariadenia zabezpečiť

Podpora formou štipendia (fáza A) –
oprávnení žiadatelia
o oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba –
jednotlivec
o ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb,
žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt
iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu
o na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o
štipendium viac ako jedna fyzická osoba
o žiadateľ je povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré
uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná
suma znížená.

Podpora formou štipendia (fáza A) –
oprávnené náklady
o vlastné osobné
nevyúčtováva)

náklady

na

spotrebu (prijímateľ

ich

o žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov
o súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy za
rok 2017 (954 €)

o Žiadateľ si môže požiadať aj na pokračovanie projektu,
ktorý už bol podporený v predchádzajúcej fáze

Podpora formou štipendia (fáza A) –
povinné prílohy
o Výpis z registra trestov (nateraz) + doklad o vedení účtu
o GDD, TDD, ADD (popis a rozsah v prílohe štruktúry)

o Posudok garanta
o Predchádzajúce relevantné projekty žiadateľa
o Time plan (vzor na stránke)

Výška podpory
o Fáza A – štipendium:
• 2 až 12 mesiacov (x priemerná mesačná mzda)

o Fáza B – dotácia:
• 3000 – 60 000 EUR
• spolufinancovanie: 5% z rozpočtu projektu

o Fáza C – dotácia:
• 10 000 – 100 000 EUR
• spolufinancovanie: 5% z rozpočtu projektu

o Alokovaná čiastka pre podprogram:
• pre rok 2019 zatiaľ neurčené (v roku 2018 350 000 Eur)

Výzva – odborná komisia
o návrhy predkladajú právnické osoby pôsobiace v oblasti
o členstvo v OK trvá 2 roky
o predkladanie návrhov priebežne
o zverejnené na stránke fpu.sk

Linky a kontakt
o http://fpu.sk/sk/ziadatel/odporucania-pre-ziadatela
o http://podpora.fpu.sk/
o http://fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty

Kontakt:
Róbert Špoták – referent pre podprogram
robert.spotak@fpu.sk
02/593 24 255

