
Príloha č. 1 - Schválený popis projektu; štruktúrovaný rozpočet a komentár k nemu

Projekt

Názov projektu Stredoeurópske fórum 2021

Stručný opis projektu Stredoeurópske fórum 2021 pod pracovným názvom Posledná šanca? je
viacdenné medzinárodné fórum. Väčšina podujatí sa bude realizovať v
Bratislave, a časť v spolupráci s partnermi Banskej Bystrici, Banskej
Štiavnici, Košiciach, Plaveckom Štvrtku. SEF 2021 bude sériou verejných
podujatí inšpirujúcich k hlbokej reflexii toho, čo dnes ohrozuje ľudskú
dôstojnosť. Projekt pozostáva z časti (SEF o fašizme) o návrate
nenávistných ideolĺgií. A novembrovej časti, ktorej hlavným motívom bude
obrana ľudských práv v ére pandémie a klimatických hrozieb.

Účel výzvy, na ktorú sa projekt zameriava

Podpora aktívnej občianskej spoločnosti;
Podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže;
Podpora vzdelávania a školenia;
Zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín;
Podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich
činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd;

Vysvetlite prepojenie aktivít
na účel výzvy

Aktivity Stredoeurópskeho fóra - verejné diskusie v niekoľkých mestách,
kultúrne podujatie naviazané na témy debát a diskusie s učiteľmi -
zasadzujú domáce témy súvisiace s ľudskými právami do celosvetového
kontextu a objasňujú ich z aktuálnych zorných uhlov. Sú stimulom, ktorého
efekt nemá len jednorázový charakter a cestou inšpiratívneho zážitku
formuje občianske postoje - segmentu, občanov, ktorých aktivita je dôležitá
pre spoločenskú klímu. A práve spoločenská klíma - ktorá je v rozhodujúcej
miere dielom aktívnych občanov - má zásadný vplyv na každodenný rešpekt
k ľudským právam.

Hlavný cieľ/Identifikácia ľudsko-právneho problému

Definujte hlavný cieľ Cieľom projektu je ukázať hodnoty a práva, na ktorých je pluralitná
demokracia postavená, v ich aktuálnej podobe, a inšpirovať spoločnosť k
hlbšej debate o najťažších problémoch, ktoré ju čakajú. Cieľom tohto
ročníka je identifikovať dôsledky dramatického globálneho zlomu, ktorým je
pandémia, na každodennosť nás všetkých a osobitne na tých
najzraniteľnejších, a na bezprostrednú budúcnosť demokracie. Ide nám o
diskusiu, v ktorej aj pomocou globálneho kontextu bude možné formulovať
otázky, ktoré pomôžu jasnejšie vidieť problémy, ktoré prežíva Stredná
Európa a Slovensko, a nachádzať riešenia.

Uveďte nástroje, ktoré použijete pri dosahovaní cieľa projektu a dôvod ich použitia

Uveďte jednotlivé nástroje a konkretizujte ich.

Medzinárodná konferencia

Workshop

Web

Informačný materiál

Cieľové skupiny



Zraniteľné skupiny definované
podľa jednotlivých dôvodov
diskriminácie

1/ pohlavie,
2/ rod,
4/ zdravotné postihnutie,
5/ sexuálna orientácia,
6/ farba pleti,
7/ rasa,
10/ národný alebo sociálny pôvod,
11/ náboženské vyznanie alebo viera,
12/ politické alebo iné zmýšľanie,

Cieľová skupina 1)      Verejnosť
7)      Novinári, médiá
8)      Študenti, žiaci
9)      Pedagogické profesie
11)   Mimovládne organizácie
12)   Deti a mládež

Zdôvodnite výber cieľovej
skupiny, veľkosť cieľovej
skupiny a spôsob jej zapojenia
sa do projektu

Čo najširšia verejnosť v mestách konania fóra - aj z tohto dôvodu sú všetky
diskusie aj záznamy simlutnánne tlmočené. Pri propagácii adresne
oslovujeme skupiny multiplikátorov (médiá, vydavateľov, pedagógov) a
prostredníctom škôl študentov. a organizácii pomáha približne 25 mladých
dobrovoľníkov.
Workshop je určený stredoškolským pedagógom (asi 25) a ich vybraným
žiakom (asi 25).

Miesto a čas realizácie

Vymenujte miesta/ oblasti realizácie projektu, kde sa bude projekt realizovať.

Bratislava

Banská Bystrica

Banská Štiavnica

Košice

Plavecký Štvrtok

Projekt bude realizovaný
v období

1.1.2021 - 31.12.2021

Zdôvodnite výber miesta
realizácie, prípadne uveďte
jeho bližšiu špecifikáciu

Popri Bratislave považujeme za dôležité organizovať jednotlivé debaty aj v
Plaveckom Štvrtku (Základná škola), Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici,
Žiline a v Košiciach - v týchto troch mestách pôsobí živá občianska scéna,
partnerstvo s fórom vzniklo celkom prirodzene.

Spolupracujem s regionálnym
partnerom/partnermi

ÁNO

Uveďte partnera/partnerov

Vydavateľstvo Literárna bašta, Banská Bystrica

Kultúrne centrum Eleuzína, Banská Štiavnica

Tabačka Kulturfabrik, Košice

BKIS Bratislava, Bratislava

Aliancia Stará Tržnica, Bratislava



Základná škola Plavecký Štvrtok

Time to Talk - European Debate Houses (network)

Sarajevofest, Sarajevo

Artfrórum, Bratislava

Odborná garancia projektu

Meno a priezvisko
garanta Kvalifikácia a odbornosť garanta v danej oblasti

doc. PhDr. Rudolf
Chmel DrSc.
(Bratislava)

literárny vedec, minister kultúry SR, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a
národnostné menšiny 2010-2012, zaoberá sa novšími kultúrnymi dejinami Strednej
Európy - garant zastrešujúci zameranie a obsahovú kvalitu panelov SEF.

Mgr. Janette Motlová
(Bratislava)

riaditeľka VÚDPaPu, menedžerka a expertka na prácu s marginalizovanou mládeže,
zakladateľka Rómkeho inštitútu - garantka časti projektu, explicitne sa týkajúcej
ľudských práv a vzdelávania marginalizovaných komunít (SEF v Plaveckom Štvrtku -
Právo na budúcnosť).

Haris Pašovič
(Sarajevo)

divadelný režisér, svetový dramatik, zakladateľ divadla East West Sarajevo, riaditeľ
festivalu Mittlefest a iniciátor a zakladateľ parnterského kultúrneho festivalu
Sarajevofest - garant kvality obsahového zamerania, dramaturgie diskusií a
sprievodného kultúrneho programu SEF.

Chris Keulemans
(Amsterdam)

spisovateľ, občiansky kultúrny aktivista, moderátor pódiových diskusií
celoeurópskeho a celosvetového významu - odborný garant dramaturgie
panelových diskusií SEF.

Prof. Roger Griffin
(Oxford)

historik, profesor Oxford Brookes University, celosvetovo uznávaný expert na
fašižmus a extrémizmus - garant obsahu a konzultant výber panelistov pre SEF
2021.

PhDr. Magdaléna
Špotáková, DrSc.
(Bratislava)

psychologička, zakladateľka a dlhoročná vedúca Detského centra VÚDPaP-u,
expertka celoslovenského významu na vývoj detského intelektu vo vzťahu k
inkluzívnemu vzdelávaniu - garantka odbornej kvality časti projektu, zaoberajúcej
sa inklúziou vo vzdelávaní (SEF v Plaveckom Štvrtku - Právo na budúcnosť).

Anna Daučíková
(Praha)

výtvarníčka a vizuálna umelkyňa, zakladateľka feministického časopisu Aspekt,
prorektorka pre vedu a výskum AVU Praha, laureátka prestížnych európskych
umeleckých ocenení - garantka kvality ľudskoprávneho obsahu a dramaturgie SEF.

Predošlé skúsenosti žiadateľa s realizáciou aktivít a projektov v danej oblasti

Názov aktivity Rok Informácia o skúsenostiach
Počet
zapojených
osôb

Stredoeurópske fórum
2009 2009 Prvé Stredoeurópske fórum s posledným vystúpením

Václava Havla na Slovensku. 400

Stredoeurópske fórum
2010 2010

Okrem troch medzinárodných panelových diskusií sme
pripravili aj stretnutie s dvoma ruskými disidentmi, ktorí na
Červenom námestí roku 1968 demonštrovali proti okupácii
Československa, a vystavili dielo Daniela Fischera na ich
počesť.

350

Stredoeurópske fórum
2011 2011

Okrem štyroch medzinárodných panelov, Stredoeurópske
fórum premietlo silnú, znepokojujúcu drámu Juanity Wilson,
ktorá zaznamenáva hrôzy spáchané počas vojny v bývalej
Juhoslávii. Spolu s ňou sa predstaví aj autorka námetu
Slavenka Drakulič

350

Stredoeurópske fórum
2012 2012

Osem panelových diskusií v divadle Astorka-Korzo'90. O lži,
nenávisti, pravde a láske. Ale aj o protestoch, zmene a
strachu.

350



Stredoeurópske fórum
2013 2013 Päť panelových medzinárodných diskusií o Krvavých

krajinách a Občanoch bez pamäti. 300

Stredoeurópske fórum
2014 2014

Päť panelových medzinárodných diskusií a zakázané,
perzekuované Bieloruskuské slobodné divadlo s
oceňovaným predstavením Discover Love.

300

Stredoeurópske fórum
2015 2015 Stredoeurópske fórum uprostred atentátov na Paríž v

novembri 2015. 350

Stredoeurópske fórum
2016 2016

Päť panelových medzinárodncýh diskusií. A okrem toho
veľkolepý divadelný projekt Harisa Pašovića Za čo by ste
dali život?

300

Stredoeurópske fórum
2017 2017

Päť panelových medzinárodných diskusií, plus E-team Anny
Neistat a stretnutie s reportérkou a vtedajšou riaditeľkou
výskumu Amnesty International, najväčšej ľudsko-právnej
organizácie na svete.

250

Stredoeurópske fórum
2018 2018

Šesť medzinárodných panelových diskusií a po prvýkrát
udelenie ocenenia Čestná Stredoeurópanka pre Svetlanu
Alexijevič. Okrem toho aj vystúpenie Erika Kursetgjerdea,
ktorý prežil útok na ostrove Utøya.

800

Stredoeurópske fórum
2019 2019

Štyri medzinárodné panelové diskusie, udelenie ocenenia
Čestná Stredoeurópanka Chimamande Ngozi Adichie. V
predvečer 17. novembra vystúpenie prezidentky SR Zuzany
Čaputovej v panelovej diskusii s Ivanom Havlom a Michalom
Hvoreckým.

900

Stredoeurópske fórum
2020 2020

Stredoeurópske fórum online. Vyše osem hodinový maratón
rozhovorov z prázdneho divadla MDPOH. Jediné podujatie
17. novembra proti kriku a vulgárnosti, ktoré ovládli ulice
slovenských miest

16000

Stredoeurópske fórum
proti fašizmu 2016 Stredoeurópske fórum privítalo autorku oscarového filmu

Saulov syn Claru Royer. 280

Stredoeurópske fórum o
fašizme 2017 Stredoeurópske fórum o jazyku a tom, čo znamená slovo

fašizmus. 550

Stredoeurópske fórum o
fašizme 2018

Stredoeurópske fórum svetová debata o fašizme v plnej
Starej Tržnici. A workshop hostí SEF s učiteľmi dejepisu z
celého Slovenska.

700

Česko-slovenský zázrak 2018 Stredoeurópske fórum k vzniku Československa. Priamy
prenos v programe Večera s Havranom v RTVS. 700

Stredoeurópske fórum o
násilí 2019

Stredoeurópske fórum o fyzickom, slovnom, osobnom násilí.
S Joannou Connors a jej betstsellerom Nájdem si ťa. A o
fašizme. Debatné fórum s divadelným predstavením,
dokumentárnou drámou Bagdad.

300

Stredoeurópske fórum v
Plaveckom Štvrtku - Právo
na budúcnosť

2019 Medzinárodná konferencia o deťoch, ktoré na Slovensku
právo na naozajstnú budúcnost v skutočnosti nemajú. 150

Stredoeurópske fórum na
festivale Fjúžn 2019 Medzinárodná panelová diskusia o identite. 100

Poznámka Stredoeurópske fórum sa koná kontinuálne každý rok vždy na výročie
Novembra od roku 2009. Postupne sa rozvinulo na niekoľkodnové podujatie
sprevádzané kultúrnymi podujatiami naviazanými na fórum. Od roku 2016
oranizujeme na jar tiež kratšie Stredoeurópske fórum o fašizme, spojené s
ďalšími podujatiami, a začali sme tiež s cyklom Fóra v Plaveckom Štvrtku
(Právo na budúcnosť).

Aktivity a výstupy



AKTIVITY A VÝSTUPY

Názov aktivity Miesto
konania

Začiatok
realizácie

Ukončenie
realizácie Výstupy

Príprava
Stredoeurópskeho fóra
proti fašizmu (1. fáza)

Bratislava 1.1.2021 1.3.2021
fundraising, vytvorenie konceptu.
výber hostí, oslovenie partnerov
(BKIS a ďalších), oslovenie kľúčových
hostí

Príprava novembrového
Stredoeurópskeho fóra
2021 (1. fáza)

Bratislava 15.1.2021 1.4.2021
vytvorenie konceptu, oslovovanie
hostí a partnerov, dramaturgický
plán, fundraising

Príprava
Stredoeurópskeho fóra
proti fašizmu (2. fáza)

Bratislava 1.3.2021 28.4.2021

vytvorenie a finalizácia programu,
koordinácia logistiky s partnermi a
hosťami, produkčné práce a
progagácia (partnerstvá s médiami) a
propagácia na sociálnych sieťach

Stredoeurópske fórum o
fašizme v Bratislave Bratislava 8.5.2021 8.5.2021

dramatizované čítanie z hry
Rastialava Balleka Tiso v kostole
Klarisky a na nádvorí kostola

Stredoeurópske fórum
proti fašizmu v Banskej
Bystrici

Banská
Bystrica 9.5.2021 9.5.2021

medzinárodný panel - diskusia s
publikom (v spolupráci s LIterárnou
baštou a KC Záhrada)

Príprava
Stredoeurópskeho fóra
2021 (2. fáza)

Bratislava 15.5.2021 30.6.2021
najintenzívnejšia fáza v oslovovaní
spíkrov, príprava logistiky, priebežný
fundraising, príprava workshopu -
kontaktovanie učiteľov

Príprava
Stredoeurópskeho fóra
2021 (3. fáza)

Bratislava 30.7.2021 31.8.2021 aktualizácia pozývania hostí a
programu

Príprava
Stredoeurópskeho fóra
2021 (4. fáza)

Bratislava 1.9.2021 15.11.2021

finalizácia programu, logistika,
koordinácia s hosťami, direct mailing
návštevníkom, nábor a zostavenie
tímu dobrovoľníkov, propagácia -
oslovenie médií a kampaň na
sociálnych sieťach, finalizácia
bulletinu

Stredoeurópske fórum
2021 Bratislava 16.11.2021 18.11.2021

panelové diskusie, udelenie ocenenia
Čestná stredoeurópanka, sprievodný
program (spolu občianskym
združením Stará Tržnica)

Stredoeurópske fórum
2021 pre študentov Bratislava 16.11.2021 18.11.2021

hostia Stredoeurópskeho fóra sa
zúčastnia debát so študentmi (spolu s
Bilingválnym gymnázium Bilgym,
gymnáziom Vazovova, Fakultou
sociálnych a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave,
Filozofickou fakultou Univerzity
komenského v Bratislave)

Stredoeurópske fórum
2021 pre učiteľov Bratislava 19.11.2021 19.11.2021

vybraní hostia Stredoeurópskeho fóra
budú viesť workshop pre
stredoškolských učiteľov (občianska
náuka a dejepis)



Stredoeurópske fórum
2020 po Slovensku

Žilina,
Banská
Štiavnica,
Banská
Bystrica,
Košice

16.11.2021 18.11.2021

panelové diskusie, sprievodný
program (spolu s Literárnou baštou v
Banskej Bystrici, občianskym
združením Eleuzína v Banskej
Štiavnici, Novou Synagógou v Žiline,
Tabačkou Kulturfabrik v Košiciach)

Prípravná fáza
Stredoeurópskeho fóra
Právo na budúcnosť

Bratislava 19.11.2021 9.12.2021

vytvorenie konceptu v spolupráci s
učiteľmi a riaditeľmi škô, vytvorenie
dramaturgie, zostavenie
komunikačného plánu, koordinácia s
miestnymi partnermi a priebežné
práce na fundraisingu

Stredoeurópske fórum
Právo na budúcnosť

Plavecký
Štvrtok 10.12.2021 10.12.2021

deň ľudských práv a medzinárodná
konferencia (spolu s Výskumným
Ústavom Detskej Psychológie a
Patopsychológie v Bratislave)

Merateľné ukazovatele

Presne uveďte merateľné
ukazovatele hodnotenia
úspešnosti projektu

Priemerný úočet účastníkov jedného podujatia v Starej Tržnici v Bratislave:
750 - 900 (počet bude upravený v prípade protipandemických opatrení).
Priemerný počet účastníkov jedného podujatia mimo Bratislavy: 100.
Počet zhliadnutí priameho prenosu (súčet zhliadnutí na sociálnych sieťach,
domovskej stránky a sociálnych sieťach mediálneho partnera v priemere na
jedno podujatie: minimálne 17 000).

Udržateľnosť projektu

- Vzniknú videozáznamy Stredoeurópskeho fóra (propagované na sociálnych
sieťach a na youtube): minimálne 50 000 zhliadnutí.
- Medzinárodný workshop pre učiteľov a stredoškolských profesorov so
záznamom z podujatia.
- Rôzne publikácie s textami o ľudských právach, ktoré budeme rozdávať na
školách a v kníhkupectvách.
Know how projektu bude využitá na ďalšie podobné podujatia, kde je
Projekt Fórum garantom.
S každým novým ročníkom rastie poznateľnosť projektu, čím vzrastajú aj
možnosti rozšíriť dosah a ešte viac prehĺbiť jeho kvalitu.

Publicita

Uveďte predpokladané
mediálne pokrytie projektu

Množstvo hblších a rozsiahlejších materiálov v tlači a elektronických
médiách:
- informácie o podujatiach pred začiatkom podujatia v celoslovenských a
verejnoprávnych médiách (RTVS, SME, Aktuality.sk, Hospodárske noviny,
Denník, .týždeň a Nota Bene);
- niekoľko dielov diskusnej relácie Večera s Havranom z produkcie RTVS,
jedno po Stredoeurópskom fóre proti fašizmu a minimálne jedno po
novembrovom Fóre s hosťami SEF a na tému aktuálneho ročníka);
- rozsiahle rozhovory s hosťami SEF počas celého roka 2021;
- texty hostí SEF v celosvenských tlačených denníkoch.

Rozpočet projektu

kategória Celkom

A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.) 13 800,00 €



Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Odmena pre účastníkov konferencie 15 400,00 € honorár 6 000,00 €

Odmena pre projektového menežéra 6 1 300,00 € honorár 7 800,00 €

 
kategória Celkom

B: CESTOVNÉ VÝDAVKY 6 800,00 €

Položka Počet
jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Cestovné náklady 12 300,00 € 1 faktúra 3 600,00 €

Preprava panelistov z viedenského letiska a späť 40 40,00 € 1 faktúra 1 600,00 €

Preprava panelistov z Bratislavy do Žiliny 1 300,00 € 1 faktúra 300,00 €

Preprava panelistov z Bratislavy do Banskej
Bystrice 1 300,00 € 1 faktúra 300,00 €

Preprava panelistov z Bratislavy do Košíc 1 600,00 € 1 faktúra 600,00 €

Preprava panelistov z Bratislavy do Plaveckého
Štvrtka 1 100,00 € 1 faktúra 100,00 €

Preprava panelistov z Bratislavy do Banskej
Štiavnice 1 300,00 € 1 faktúra 300,00 €

 
kategória Celkom

C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru) 29 375,00 €



Položka Počet
jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Tlač brožúrky a plagátov 1000 2,50 € 1 faktúra 2 500,00 €

Grafická úprava 2 700,00 € 2 faktúry 1 400,00 €

Úprava webovej stránky 2 1 000,00 € 2 faktúry 2 000,00 €

Priamy prenos na stránke 5 400,00 € 2 faktúry 2 000,00 €

Prenájom sály a súvisiacich služieb 2 800,00 € 2 faktúra 1 600,00 €

Fotografické služby (výroba fotografií
pre účely publikácie online propagácie
a pod.

5 400,00 € 2 faktúry 2 000,00 €

Technické zabezpečenie tlmočenia
(staničky, zvuk pre priamy prenos) 3 825,00 € 2 faktúry 2 475,00 €

Výroba brožúrky (editovanie a
koncepcia) 160 15,00 € normostrany 2 400,00 €

Výroba bulletinu (jazyková korektúra) 100 4,00 € normostrany 400,00 €

Tlmočníci (Bratislava, Banská Bystrica,
Žilina, Košice) 225 12,00 € faktúra osoba/pol

deň 2 700,00 €

Vytvorenie záznamu (preklad textov z
konferencie 160 15,00 € faktúra 2 400,00 €

Preklady textov z a do slovenčiny 200 15,00 € faktúra 3 000,00 €

Ubytovanie pre panelistov 25 180,00 € faktúra 2 noci 4 500,00 €

 
kategória Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Neuplatňujeme 0 0,00 € 0,00 €

 
kategória Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 0,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Neuplatňujeme 0 0,00 € 0,00 €

 
 Celkom

Spolu 49 975,00 €
kategória Celkom

NÁKLADY financované z vlastných zdrojov 5 199,00 €

Položka Počet jednotiek Cena za jednotku Jednotky Spolu

Práca dobrovoľníkov 333 3,00 € 999,00 €

Ekonomické služby 12 350,00 € 4 200,00 €



 
 Celkom

Spolu 5 199,00 €

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

55 174,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

A1. Odmena pre 15 účastníkov konferencie panelisti a účinkujúci v
sprievodných aktivitách po 400 EUR, spolu 6000 EUR.
A2. Odmena pre koordinátora manažéra za 6 mesiacov, na faktúry po 1300
EUR, spolu 7800 EUR
B1. Objednávanie spiatočných cestovných lístkov pre 12 panelistov, na
faktúry, spolu 3600 EUR.
B2. Preprava panelistov z viedenského letiska a späť, pričom 80 EUR za
jednu spiatočnú cestu (40 EUR za cestu), na faktúru, spolu 1600 EUR.
B3. Preprava panelistov na podujatie do Žiliny a späť, na faktúru spolu 300
EUR.
B4. Preprava panelistov na podujatie v Banskej Bystrici a späť, na faktúru
spolu 300 EUR.
B5. Preprava panelistov na podujatie v Košiach a späť, na faktúru spolu 600
EUR.
B6. Preprava panelistov z Bratislavy do Plaveckého Štvrtka a späť, na
faktúru, spolu 100 EUR.
B7. Preprava panelistov na podujatie do Banskej Štiavnice a späť, na
faktúru spolu 300 EUR.
C1. Tlač 1000 kusov brožúriek a plagátov pri sume 2,50 EUR za kus, celková
suma 2500 EUR.
C2. Odmena za grafický návrh propagačných materiálov, faktúra za 2
Stredoeurópske fóra - 700 EUR za jedno, spolu 1600 EUR.
C3. Odmena za aktualizáciu a a prípravu webovej stránky pre priamy prenos
z konferencie, 2 Stredoeurópske fóra cena za jednu prípravu webu je 1000
EUR, spolu 2000 EUR.
C4. Odmena za zrealizovanie živého priameho prenosu panelov
prostredníctvom našej webovej stránky 400 EUR, pri 5 rôznych dňoch
Stredoeurópskych fórach je to spolu 2000 EUR.
C5. Fotografické služby 400 EUR na deň x 5 dní, spolu 2000 EUR.
C6. Poplatok za zapožičanie tlmočníckeho zariadenia (300 kusov staničiek a
3 tlmočnícke kabínky) na 3 dni, spolu 2475 EUR.
C7. Výroba brožúrky. Editovanie a koncepčná úprava 160 normostrán
bulletinu pri sume 15 EUR za stranu, spolu 2400 EUR.
C8. Jazyková korekcia 100 normostrán bulletinu pri sume 4 EUR za stranu,
spolu 400 EUR.
C9. Odmena pre 12 tlmočníkov za tlmočenie 6 panelov (2 tlmočníci/ panel),
po 225 EUR, celkovo 2700 EUR.
C10. Odmena za vytvorenie a preklad záznamu a textov z konferencie 160
normostrán pri cene 15 EUR v celkovej sume 2400 EUR.
C11. Preklad 200 normostrán textu do slovenčiny pri cene 15 EUR za stranu
za účelom výroby brožúrky, celková suma 3000 EUR.
C12. Ubytovanie pre panelistov na dve noci, na faktúry spolu 4500 EUR.

Celkové náklady na projekt
potrebné na krytie účelu
použitia

55 174,00 €



Výška požadovanej dotácie
v eurách

49 975,00 €

Vlastné zdroje financovania
projektu v eurách

5 199,00 €

Miera spolufinancovanie v
percentách vypočítaná z
celkovej sumy - minimálne 5%

9.42%

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky

Rok Štátny orgán Názov projektu Celkové náklady na
projekt

Dotácia od orgánov
štátnej správy

2020 Ministerstvo spravodlivosti Stredoeurópske fórum 2020 79000 49995

2019 Ministerstvo spravodivosti Stredoeurópske fórum o násilí 86000 39872

2018 Ministerstvo spravodlivosti Stredoeurópske fórum 0008 84000 49969


