Seznam vyřazených žádostí o dotace v rámci DP RKPP DT1 – rozhodnutí v RJMK

Žadatel

IČ/rok
narození

Název projektu

Název akce

Důvod vyřazení

Požadovaná
podpora

65841557

29.ročník soutěže ve sportovním
tanci, které se zúčastní taneční
páry z ČR, Slovenska, Polska,
Maďarska, Rakouska, Slovinska.

Mezinárodní soutěž ve
sportovním tanci JARO 2021
Mikulov

Česká organizace
scénografů, divadelních
architektů a techniků, z.s.

70882002

Salón české scénografie 2021

Salón české scénografie 2021 dle bodu 7.3. písm. g) DP - rozpočet
v Brně
obsahuje neuznatelné výdaje

Divadlo Za hradbami z.s.

05438462

Divadlo Za hradbami a jeho
činnost na periferii města Brna

Inscenace Divadla Za
hradbami a jeho činnost

dle bodu 7.1.;7.6. DP - žádost nebyla
zaslána elektronicky na server JMK, žadatel
podal v rámci DP dvě žádosti o dotaci

100 000,00

Divadlo Za hradbami z.s.

05438462

Divadlo Za hradbami a jeho
činnost na periferii města Brna

Inscenace Divadla Za
hradbami a jeho činnost

dle bodu 7.1.;7.6. DP - žádost nebyla
zaslána elektronicky na server JMK, žadatel
podal v rámci DP dvě žádosti o dotaci

100 000,00

Fade in: a Rose z. s.

09613421

Sea

Premiéra inscenačního
projektu Sea

dle bodu 7.8. DP - žádost byla doručena dne
2.3.2021

Gnomon Production s.r.o.

04669771

Káznice LIVE

Káznive LIVE - Třetí vlna

dle bodu 7.1. DP, žádost nebyla zaslána
elektronicky na server JMK

150 000,00

Městské kulturní středisko

46270671

Kruh přátel hudby Vyškov 2021
(projekt je totožný s akcí)

Kruh přátel hudby Vyškov
2021

dle bodu 7.8. DP - žádost nebyla doručena v
listinné podobě

150 000,00

"Morava" spolek příznivců
sportovního tance jižní
Moravy z.s.

dle bodu 7.8. DP - žádost byla doručena dne
2.3.2021

100 000,00

150 000,00

62 200,00
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Opus Musicum, o.p.s.

Regionpartner /centrum
pomoci regionům/, o.p.s.

44992149

26928027

Řezníček Jan

Spolek Kultura &
Management, z.s.

SPOLK, z. s.

Svozilová Dominika, MgA.

Celkem

22669892

09671617

Opus musicum, hudební revue
2021

Podpora dostupnosti
informací o hudební kultuře a dle bodu 3.1. DP - akce není předmětem
vyžití v JMK: propagace a
podpory v rámci DT
distribuce

50 000,00

Klub Art13 - výstavní činnost

Uměním spolu v plenéru,
život s malbou

dle bodu 7.3. písm. d); 7.3. písm. g); 7.1.
DP - v žádosti uvedené číslo bankovního účtu
není shodné s číslem bankovního účtu
uvedeném v doloženém potvrzení o vedení
účtu, rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje,
žádost nebyla zaslána elektronicky na server
JMK

Hudba života 2021

Série čtyř koncertů
Janáčkova kvarteta a jeho
hostů v novém sále
Konzervatoře Brno

dle bodu 7.8. DP - žádost byla doručena dne
3.3.2021

50 000,00

Open House Brno

Festival Open House Brno
2021

dle bodu 7.3. písm. g) DP - rozpočet
obsahuje neuznatelné výdaje

88 000,00

S dovolením!

S dovolením!

dle bodu 7.1.; 7.3 písm. g) DP - kód
písemné žádosti se neshoduje s kódem
elektronické žádosti na serveru JMK,
rozpočet obsahuje neuznatelné výdaje

30 000,00

HARFA V NOVÉM SVĚTĚ

HARFA V NOVÉM SVĚTĚ Harfové kurzy

dle bodu 7.3. písm. g) DP - rozpočet
obsahuje neuznatelné výdaje

50 000,00

150 000,00

1 230 200,00
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