Grantový program Bekaertu

Mesto Sládkovičovo
Bekaert' s grant program for town Sládkovičovo

Grantový program Bekaertu
Bekaert grant program
..,

Ziadosť o poskytnutie grantu

Všeobecné údaje
Názov projektu:

Sládkovičovské kultúrne dni 2015

Názov žiadateľa:

Mesto Sládkovičovo

Adresa:

Fučíkova 329, 92521

Č. účtu:

18028-132/0200

Štatutárny zástupca:

Ing. Anton Szabó, primátor
tel.: 031 7842712

Sládkovičovo

e-mail: primator@sladkovicovo.sk
Koordinátor:

Ing. Viera Frantová
tel.: 0911 145 189
e-mail: inovatech@sladkovicovo.sk.viera.frantova@gmail.com

Žiadame o poskytnutie grantu v sume 1.000,- € z grantového programu Bekaert
Slovakia.

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé.

podpis štatutára

podpis koordinátora

Potvrdenie prevzatia žiadosti:

Pečiatka a podpis:

(ID
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Úvod
V roku 2015 organizuje mesto Sládkovičovo XVIII. Sládkovičovské kultúrne dni, ktoré sa
konajú sa v dňoch 19. a 20. júna 2015 na námestí pred TI Inovatech a sú najväčším kultúrnym
podujatím v meste s vysokou účasťou obyvateľov mesta, zástupcov družobných miest ale aj
obyvateľov z okolitých miest a dedín.
Vo dvoch večerných programoch vystúpi množstvo domácich amatérskych umelcov,
súbory záujmovo-umeleckej činnosti z okolia, ale aj profesionálni umelci. V snahe dosiahnuť
vysoký umelecký zážitok boli oslovení známi umelci a víťazi rešpektovaných súťaží.
Tento rok je hlavným hosťom skupina Abba revival, FRESH, KGB Karel Gott rock show a
iní .
Predstavenie žiadateľa
Mesto Sládkovičovo má za úlohu napÍňať požiadavky občanov v oblasti kultúry a vytvárať
aj spoločenské povedomie mesta, a to organizovaním rôznych podujatí.

Aktivity
Mesto Sládkovičovo zaisťuje kultúrne, spoločenské a športové aktivity podľa požiadaviek
mesta a občanov.

Referencie
Mesto Sládkovičovo poskytuje svoje služby všetkým občanom mesta, ale aj návštevm'kom.
Koordinuje jednotlivé kultúrne, spoločenské a športové podujatia v meste a zaisťuje ich PR.

Financovanie
Mesto Sládkovičovo financuje Sládkovičovské kultúrne dni z rozpočtu mesta a príspevkov
sponzorov. Celkové náklady na toto kultúrne podujatie sú cca 10.000,- € vrátane technického
zabezpečenia akcie, ubytovania a stravovania hostí z družobných miest Csorvás a Ivančice.
Zdôvodnenie udelenia grantu
Finančné zdroje mesta určené na organizovanie Sládkovičovských kultúrnych dní
nepostačujú na zaistenie dostatočne kvalitnej ponuky hudobných a tanečných vystúpení
profesionálnych umelcov. Príspevky generálnych sponzorov (v minulosti firma BEKAERT
a firma SavingPlus) umožňujú organizátorom pozvať do programu kvalitných
profesionálnych umelcov z oblasti populárnej hudby. Tento rok sú kandidátmi na vystúpenie
hudobné skupiny. Abba revival, FRESH, KGB Karel Gott rock show a ďalší na večernú
zábavu občanov.

Transparentnosť
Koordinátorka projektu predloží tajomníkovi komisie všetky relevantné daňové doklady
potrebné pre čerpanie finančných prostriedkov, do 30 dní po realizácii podujatia.
Životnost' a trvácnost'
Prezentácia firmy BEKAERT na najväčšom kultúrnom podujatí v meste má veľmi
pozitívny účinok. Každoročne potvrdzuje svoje zodpovedné podnikanie firmy
a zapojením sa do života miestnej komunity, udržiava vysokú úroveň a kvalitu
Kultúrnych dní. Pozícia stáleho partnera a generálneho sponzora podujatia prispeje tiež
k zviditeľneniu firmy BEKAERT v regióne aj prostredníctvom rôznych médií.
Zviditeľnenie firmy
•

Na javisku bude umiestnená veľkoplošná reklama firmy BEKAERT.

•

Logo firmy bude uvedené na plagátoch i pozvánkach a v médiách bude v súvislosti
s podujatím prezentovaná firma BEKAERT ako generálny sponzor.

•

V nasledujúcom čísle" Život v Sládkovičove bude uverejnená informácia
o perspektívnych pracovných príležitostiach vo firme.

•

Zástupca firmy BEKAERT bude mať možnosť zúčastniť sa zahájenia hlavného
kultúrneho programu.

•

V rámci VIP priestorov v hale TI Inovatech môže byť počas podujatia umiestnený
firemný roll- up a premietaná na LeD monitore prezentácia o firme BEKAERT

•

V rámci celého podujatia môžu byť návštevníkom rozdávané letáky a propagačné
materiály firmy BEKAERT.

Celkové prínosy
Grant umožní organizátorom zvýšiť umeleckú aj spoločenskú úroveň podujatia.
Podporou kvalitných profesionálnych umelcov ,sa zvýši účasť návštevníkov a
prezentácia firmy BEKAERT na tomto podujatí prispeje k dobrému menu firmy v regióne.

Stanovisko komisie:
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