Termíny na predkladanie žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného
fondu v 2. polroku 2012
Ako sa uchádzať o tvorivé podpory
a) fond zverejní termíny na podávanie žiadostí na svojej webovej stránke,
b) tlačivá žiadostí si možno stiahnuť z webovej stránky fondu,
c) pred vyplnením žiadosti je potrebné si prečítať Zásady podpornej činnosti,
d) vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých požadovaných príloh, treba doručiť poštou alebo osobne na adresu: Hudobný fond, Medená 29,
811 02 Bratislava, najneskôr v deň, ktorý je určený na predkladanie žiadostí. Pri doručení žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky
(účinnosť od 13.06.2012).
e) žiadosť je možné predložiť len v tlačenej verzii (žiadosti doručené faxom alebo e-mailom fond neprijíma),
f) žiadosť je potrebné predložiť v 1 vyhotovení,
h) žiadosť musí byť k dátumu podania úplná; na neúplné žiadosti a žiadosti doručené po termíne určenom na predkladanie žiadostí fond
neprihliada,
i) osobou oprávnenou vrátiť žiadateľovi predloženú žiadosť, ktorá nespĺňa kritériá na podávanie žiadostí uvedené v bode 9. Článku 1 týchto Zásad
podpornej činnosti je riaditeľ.
Informácie (02) 5920 7407, zolyomiova@hf.sk
Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady o žiadostiach po ukončení
hodnotiaceho procesu.
Vysvetlivky k tabuľke
1) Hudobný fond kvôli vyčerpaniu rozpočtovaných financií do 31.12.2012 neprijíma žiadosti o poskytnutie tvorivých podpôr v oblasti džezu.
2) Hudobný fond kvôli vyčerpaniu rozpočtovaných financií do 31.12.2012 neprijíma žiadosti o poskytnutie tvorivých podpôr pre interpretačné
umenie v oblasti vážnej hudby (platnosť do 26.10.2012).
ZMENA (pridané 27.09.2012): k termínom 05.10., 02.11. a 30.11.2012 Hudobný fond opäť prijíma žiadosti o Štipendiá na tvorivé aktivity a Ceny
Hudobného fondu na súťažiach pre interpretačné umenie v oblasti vážnej hudby.
Forma podpory

Posledný deň odovzdania žiadosti

Prémie za hudobné diela vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej
19.09.2012
hudby
Prémie v oblasti populárnej hudby a ostatných žánrov populárnej hudby,

12.09.2012, 03.10.2012, 31.10. 2012,

okrem džezu1)

28.11.2012

Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby

19.09.2012

Prémie za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť v oblasti váž.
19.09.2012
hudby, pop. hudby a ostatných žánrov pop. hudby, okrem džezu1)
Ceny Hudobného fondu na súťažiach, okrem džezu1) a interpretačného

14.09.2012, 05.10.2012, 02.11. 2012,

umenia v oblasti vážnej hudby2)

30.11.2012

Štipendiá na tvorivé aktivity, okrem džezu1) a interpretačného umenia v

14.09.2012, 05.10.2012, 02.11. 2012,

oblasti vážnej hudby2)

30.11.2012

Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.01.2013 do
30.06.2013 v tvorivej oblasti vážnej hudby, populárnej hudby, džezu a
ostatných žánrov populárnej hudby

17.10.2012

