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Mesto Sládkovičovo
Bekaerťs grant program for town Sládkovičovo
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Grantový program Bekaertu
Bekaert grant program
Žiadosť o poskytnutie grantu
Všeobecné údaje
názov projektu:

Sládkovičovske kultúrne dni 2014

názov žiadateľa:

Mesto Sládkovičovo

adresa:

Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo

Č.

účtu:

18028-132/0200

štatutárny zástupca:

Ing. Anton Szabó, primátor
tel.: 031 7842712
e-mail: primator@sladkovicovo.sk

koordinátor:

Eva Sudová
tel.: 0905 863 495
e-mail: evasudova@gmail.com

Žiadame o poskytnutie grantu v sume 1000 € z grantového programu Bekaert
Slovakia.

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

......................... ~
podpis koordinátora

.

podpis štatutára

potvrdenie prevzatia žiadosti:

pečiatka a podpis:

dátum:

"tG, (1 ,~q.·\cr
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Úvod
V roku 2014 organizuje mesto XVII. Sládkovičovské kultúrne dni, ktoré sú najväčším
kultúrnym podujatím v meste. Konajú sa 20. a 21. júna 2014 na námestí pred
Inovatechom. Vo dvoch večerných programoch vystúpi množstvo domácich
amatérskych umelcov, súbory záujmovo-umeleckej
činnosti z okolia, ale aj profesionálni
umelci. V snahe dosiahnuť vys.ký umelecký zážitok boli oslovení známi umelci a
víťazi rešpektovaných
súťaží.

Predstavenie žiadateľa
Mesto Sládkovičovo má za úlohu naplňať požiadavky občanov v oblasti kultúry a vytvára 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 návštevníkom.
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 15 000,00 € vrátane
technického zabezpečenia akcie a ubytovania a stravovania hostí z družobných miest
Csorvás a Ivančice.

Zdôvodnenie udelenia grantu
Finančné zdroje mesta určené na organizovanie Sládkovičovských kultúrných dní
nepostačuj ú na zaistenie dostatočne kvalitnej ponuky hudobných a tanečných vystúpení
profesionálnych umelcov. Príspevky generálnych sponzorov (v minulosti firma Bekaert
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•

Minuloročné príklady zviditelnenia

Celkové prínosy
Prezentácia firmy na tomto podujatí prispeje k zlepšeniu imagu firmy v regióne. Grant
umožní organizátorom zvýšiť umeleckú i spoločenskú úroveň podujatia.

Stanovisko komisie Bekaert / zástupcovia mesta :
Návrh na podporu vystúpenia skupiny Desmod
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Schválenie grantu
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