
 
 

 

Plánované zdroje financovania projektov Via Cultura pre projekt 

Pistory 

Európsky kultúrny fond  

- Projekt zameraný na prezentovanie umelcov, mobilitu európskych  umelcov 

a podporu kultúrnej zmeny.(Pred-diskutovaná podpora priamo v sídle fondu, 

využitie osobných kontaktov predsedníčky a členiek Správnej rady Via Cultura). 

Medzinárodný vyšehradský fond 

- Projekt pre strategický program Kultúrneho centra Pistory v spolupráci s MCK 

Krakov a partnera z Českej republiky a Rakúskej republiky, časový rámec 12 – 

36 mesiacov s ročným rozpočtom 400 000 eur pre rok 2012. Termín podania 

žiadostí je 30. marec 2012!  

- Malý grant vo výške rozpočtu 5000 eur na projekt Via Cultura po názvom 

Batohy. Termíny pre podanie žiadostí sú 1. marca, 1. septembra, 1. decembra 

2012. 

- Štandardný grant pre projekt kultúrnej spolupráce a vzdelávania – určený na 12 

mesiacov - 2 200 000 eur. Termíny pre odovzdanie sú 15. marca, 15. septembra 

2012. 

Mott Foundation (USA) 

- Projekt zameraný na rozvoj občianskej spoločnosti, podpory úsilia o budovanie 

kultúrnej rozmanitosti.  

- Projekt podá Via Cultura 4 mesiace pred začiatkom navrhovaného grantu. 

(Osobne predjednané v NY) 

Ford Foundation (USA) 

- Projekty pre vzdelávanie, demokraciu a slobodné vyjadrovanie. 

- Žiadosti sa posielajú celoročne. 



 
 

- (Žiadosti sa pohybujú od niekoľkých tisíc až po milióny dolárov a sú 

posudzované v rozličných kategóriách.) (Predsedníčka Správnej rady Via 

Cultura spolupracuje s touto nadáciou dlhé roky). 

ProHelvetia 

- Pripravené projekty sa zameriavajú na výtvarné umenie, hudbu, divadlo, tanec, 

literatúru. 

- Nadácia financuje svoje rozhodnutia nezávisle a sama rozhoduje o výške 

pridelených financií.  

- ProHelvetia podporuje projekty na štyroch úrovniach: na základe žiadostí, a to 

prostredníctvom siete kultúrnych centier  a kontaktných miest v zahraničí, v 

rámci svojich vlastných programov, ako aj prostredníctvom informačných a 

propagačných materiálov. 

Rada Európy 

- Projekt verejných diskusií o význame kultúry a dôležitosti udržiavania 

kultúrneho dedičstva v spolupráci s MCK Krakov. (Predsedníčka Via cultura je 

gestorkou týchto programov v MCK v Krakove). 

Ďalšie projekty sú vo fáze rozpracovania.  

 

Poznámka 

Do každého z týchto projektov vkladáme zámery financovania a nákupu   

komunikačných zariadení, výstavných panelov, zariadenia paláca mobilným nábytkom 

a zlepšenia všeobecných podmienok pre úspešný priebeh projektov. Všetky projekty 

budú môcť byť realizované len po schválení Správnou radou Kultúrneho centra Pistory. 

 

 


