
DOMÁCE REZIDENCIE 
VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ 

O REZIDENČNÉ ŠTIPENDIUM

Mesto Košice prostredníctvom neziskovej organizácie Creative Industry
Košice (CIKE) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o rezidenčné
štipendiá. Podpora formou domácich rezidencií je určená pre umelcov a
profesionálov z oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. 
Výzva je otvorená do 7. decembra do 12:00. 

Mesto Košice a CIKE, uvedomujúc si vážnosť dopadov súčasnej pandemickej
situácie na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP), pripravili formát
domácich rezidenčných štipendií na podporu tvorby, rozvoja a výskumu
pre individuálnych žiadateľov a jednotlivcov pôsobiacich v nezriaďovaných
organizáciách.

Stabilizácia sektora KKP
Podpora umeleckej tvorby
Podpora budovania kapacít a rozvoja nezriaďovaných organizácií
Podpora výskumu v oblasti KKP
Podpora audience development prístupu
Podpora spolupráce v rámci KKP a medzisektorovej spolupráce
Podpora porozumenia a tolerancie

REZIDENČNÉ ŠTIPENDIUM – PRIORITY VÝZVY, OKRUHY PODPORY        
A OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Priority výzvy a okruhy podpory reflektujú krízu spôsobenú pandémiou
koronavírusu a strategický dokument Mesta Košice pre oblasť KKP Stratégiu
rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu mesta Košice.

Hlavné priority výzvy:



umelecká tvorba v oblasti hudby, divadla, filmu, architektúry, dizajnu,
literatúry, vizuálneho umenia, performance, mediartu, soundartu,
konceptuálneho umenia, site-specific a time-based art, gamingu a iné,

rozvojové aktivity jednotlivca alebo organizácie, v ktorej pôsobí ako
napr. biznis model, vzdelávací programu, nový produkt alebo služba,
marketingový plán, komunikačný plán, stratégia pre krízové obdobie,
nová vizuálna identita, stratégia pre rozvoj a výskum publika, príprava
digitálneho obsahu a iné,

výskumné aktivity, ktorých výstupom môže byť napríklad umelecký
výskum, recenzia, návrh kurátorského projektu, rešerš a iné.

Výzva stanovuje 3 okruhy podpory, pričom žiadateľ sa môže uchádzať
o štipendium iba v jednom z nich. Počas rezidencie sa okruh a v ňom
vopred definovaný výstup nemenia.

Okruhy podpory sú nasledovné:

Oprávnení žiadatelia:

O rezidenčné štipendium môžu požiadať umelci alebo profesionáli z
oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu pôsobiaci v Košiciach. O štipendium
sa môžu uchádzať len individuálni žiadatelia – fyzické osoby, v podanej
žiadosti však môže jednotlivec reflektovať situáciu a potreby organizácie,
ktorú reprezentuje.

Ak sa podávaný projekt zameriava na spoluprácu, jeho výstup vyžaduje
súčinnosť viacerých štipendistov a bude na ňom participovať niekoľko
individuálnych žiadateľov, každý žiadateľ podáva svoju individuálnu
žiadosť. V žiadosti jasne špecifikuje svoju úlohu, ktorú v podanom projekte
vykonáva a svoj výstup individuálneho rezidenčného štipendia. Ďalej
žiadateľ opíše, ako jeho čiastkový výstup prispieva k projektu v spolupráci.
Každý z takýchto uchádzačov uvedie v žiadosti rovnaký názov projektu.



REZIDENČNÉ ŠTIPENDIUM – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE, TERMÍNY A
PRIEBEH

Základné informácie:

Trvanie rezidencie:          2 mesiace
Rezidenčné štipendium: 1000 € (500 €/mesiac)

Rezidenčné štipendium je určené výlučne na realizáciu v žiadosti
stanoveného výstupu a nie je možné ho použiť na realizáciu idey či
projektu, ktoré už sú / boli podporené z iných zdrojov.

Dôležité termíny:

Vyhlásenie výzvy:                       23.11.2020
Termín pre podanie žiadostí:   07.12.2020, 12:00
Vyhodnotenie žiadostí:             14.12.2020
Začiatok rezidencie:                   17.12.2020
Koniec rezidencie:                      17.02.2021

vypracovať a odovzdať v žiadosti definovaný výstup,
zúčastňovať sa s ostatnými štipendistami raz za dva týždne online
meetingu – sledovanie progresu,
prezentovať svoj projekt na online evente organizovanom CIKE (Forma
prezentácie závisí od typu projektu a bude špecifikovaná po dohode so
štipendistom.),
pripraviť zhrnutie projektu/výstupu vo forme krátkeho blogového
príspevku po skončení rezidencie.

Priebeh rezidencie:

Domáca rezidencia – priebeh rezidencie a forma prezentácie výstupov
budú prispôsobené pandemickým obmedzeniam, individuálnym potrebám
vybraných uchádzačov a typu ich výstupov.

V rámci rezidencie je záväzné:



vyplní prihlasovací formulár, 
pošle krátky životopis,
pošle portfólio (diela, činnosť organizácie, podujatia, na ktorých
žiadateľ pracoval atď.).

REZIDENČNÉ ŠTIPENDIUM – ŽIADOSŤ, HODNOTENIE A KONTAKT

Žiadosť je úplná, ak žiadateľ splní nasledujúce:

Posudzované budú iba žiadosti podané prostredníctvom prihlasovacieho
formulára a prijaté v čase od vyhlásenia výzvy (23.11.2020) do jej
ukončenia 7.12.2020 o 12:00.

Hodnotenie žiadostí:
Hodnotiaca komisia bude hodnotiť doterajšie aktivity žiadateľa, obsah
a myšlienku projektu, popis aktivít a spôsob, akým projekt reflektuje
priority výzvy. Každý žiadateľ bude o výsledku svojej žiadosti informovaný
prostredníctvom emailu najneskôr do 16.12.2020.

Spolupráca viacerých štipendistov na jednom projekte nezaručuje podporu
všetkých žiadateľov zapojených do výzvy prácou na tom istom projekte. Ich
zapojenie a definovaný vlastný výstup bude rovnako ako všetky ostatné
výstupy posudzovaný hodnotiacou komisiou. Podaním žiadosti žiadateľovi
nevzniká nárok na štipendium. O jeho pridelení po splnení záväzných
podmienok rozhoduje hodnotiaca komisia. 

Kontakt: Ivana Rusnáková – projektová manažérka CIKE
email: ivana.rusnakova@cike.sk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXLny8qt3c3-7bNfgajWQYlZmhPULLSP_Ci5U1YR1Ce8rbdQ/viewform?gxids=7628

