KULTÚRNE PROGRAMY Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA
1.
1.1.

Základné ustanovenia
Nasledovné Kultúrne programy obsahujú v súlade s týmto dokumentom bližšie
podmienky poskytovania príspevkov, určujú účel, spôsob i rozsah prípustného použitia
prostriedkov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA (ďalej len skrátene „SKF“) na
kultúrne účely.

1.2.

Prostriedky SKF sa poskytujú primárne na projekty priamo súvisiace s dielami nositeľov
práv.

1.3.

Rada SKF pri posudzovaní a navrhovaní použitia príspevkov prihliada na prípadné
udelenie príspevku tomu istému subjektu na rozdielne účely v rovnakom kalendárnom
roku. Prostriedky SKF nemožno poskytnúť tomu istému subjektu na ten istý účel v
rovnakom kalendárnom roku.

1.4.

Prostriedky SKF nemožno poskytnúť tomu subjektu, ktorý porušil svoje povinnosti
vyplývajúce mu zo zmluvy uzavretej so SOZA, na základe ktorej mu bol poskytnutý
príspevok, a to po dobu nasledujúceho 1 roka od porušenia predmetnej zmluvy.

1.5.

Prostriedky SKF nemožno poskytnúť tomu subjektu, ktorý:
porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu z hromadnej licenčnej zmluvy alebo
kolektívnej licenčnej zmluvy, a to po dobu nasledujúceho 1 roka od porušenia
predmetnej zmluvy,
-

použil chránené hudobné dielo/diela bez súhlasu, t.j. ktorý použil chránené
hudobné dielo/diela bez uzavretej hromadnej licenčnej zmluvy alebo kolektívnej
licenčnej zmluvy, a to po dobu nasledujúceho 1 roka od neoprávneného použitia
chráneného/chránených diela/diel.

2.
2.1.

Príspevok na podujatie Ceny SOZA
Poslanie a účel programu
Tento program slúži na finančné zabezpečenie podujatia Ceny SOZA (ďalej aj skrátene
„podujatie“), ktorého poslaním je - v súlade s platným Štatútom cien SOZA - verejne
oceniť nositeľov práv k hudobným dielam.

2.2.

Účelové určenie príspevku
Príspevok slúži na pokrytie skutočných nákladov výročného podujatia Ceny SOZA, na
vyhotovenie odovzdávaných cien, ako aj na propagáciu a ďalšie bezprostredne s
podujatím súvisiace náklady.

2.3.

Výška príspevku
Výška príspevku nesmie presiahnuť sumu prostriedkov vyčlenenú na tento účel z
celkového objemu prostriedkov SKF (článok 3 Štatútu SKF).

2.4.

Podmienky poskytnutia a realizácia príspevku
Podujatie pripravuje personál SOZA v súlade s platným Štatútom cien SOZA. Náklady
podujatia, ktoré rešpektujú takto určený rámec sa považujú za oprávnené. Nákladové
položky, ktoré by presahovali takto vymedzený rámec, schvaľuje Dozorná rada SOZA.
Skutočné náklady podujatia sa uhrádzajú priebežne na základe rozhodnutia
predstavenstva SOZA.

3.

Podpora tvorcov filmovej hudby

3.1

Poslanie a účel programu
Poslaním tohto programu je podporiť tvorbu filmovej hudby. Účelom tohto programu
je poskytnúť príspevok nositeľom práv vytvorenej filmovej hudby.

3.2.

Žiadosť o príspevok
Žiadosť o príspevok sa podáva vyplnením príslušného formuláru, ktorý poskytuje SOZA
prostredníctvom svojho webového sídla alebo ho na požiadanie poskytne e-mailom
alebo v tlačenej podobe.
Žiadosť o príspevok je potrebné doručiť do sídla SOZA poštou, e-mailom alebo osobne
v termíne na podávanie žiadostí, ktorý je zverejnený na web sídle www.soza.sk. Žiadosť
o príspevok, ktorá bola doručená po termíne nebude automaticky zaradená do ďalšej
grantovej výzvy.

3.3.
Postup hodnotenia žiadostí a realizácia príspevkov
3.3.1. Formálnu správnosť a úplnosť žiadosti podľa tohto programu vyhodnotí personál SOZA,
ktorý v prípade potreby vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ nedoplní
žiadosť v lehote uvedenej vo výzve, ktorá je najmenej 7 dní, na jeho žiadosť sa
neprihliada.
3.3.2. Priznanie príspevku a jeho výšku posudzuje a navrhuje Dozorná rada SOZA. Dozorná
rada SOZA rozhoduje aj o schválení tohto príspevku. Podané žiadosti sa posudzujú
v termíne podľa vyhlásenej grantovej výzvy.
4.

Príspevok na významné projekty a príspevok určený autorom a nositeľom
práv na tvorbu hudobných diel a ich šírenie

4.1.

Poslanie a účel programu
Tento program slúži na poskytovanie príspevkov na významné projekty podporujúce
autorov hudobných diel a ďalších nositeľov práv a na podporu ich tvorby a jej šírenia.

4.2.

Podmienky poskytnutia príspevku

4.2.1. Program je tematicky otvorený.
4.2.2. O príspevok môžu požiadať právnické aj fyzické osoby.
4.2.3. Žiadosť o príspevok musí obsahovať najmä presnú identifikáciu žiadateľa a
ak ide o príspevok na projekt – popis projektu (najmä jeho stručnú charakteristiku,
cieľ, cieľovú skupinu, organizačné zabezpečenie a harmonogram, rozpočet a
informáciu o osobách preukázateľne zapojených do projektu),
 ak ide o príspevok na tvorbu a jej šírenie – charakteristiku autora alebo nositeľa
práv, jeho doterajšej tvorby a tvorby, ktorá má byť príspevkom podporená,
vydavateľa, ktorý dielo vydá alebo výrobcu, ktorý záznam diela vyrobí;

Žiadosť o príspevok musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované týmto programom.
(Formulár žiadosti poskytuje SOZA prostredníctvom svojho webového sídla alebo ho na
požiadanie poskytne e-mailom alebo v tlačenej podobe).
Žiadosť o príspevok je potrebné doručiť do sídla SOZA poštou alebo osobne v termíne
na podávanie žiadostí, ktorý je zverejnený na web sídle www.soza.sk. Žiadosť o
príspevok, ktorá bola doručená po termíne nebude automaticky zaradená do ďalšej
grantovej výzvy.
4.3.

Výška príspevku
Príspevok na jednotlivý projekt možno poskytnúť do sumy 3 000 eur. V prípade projektu
s mimoriadnym významom môže byť príspevok poskytnutý až do výšky 6 000 eur.

4.4.

Postup hodnotenia žiadostí a realizácia príspevkov

4.4.1. Formálnu správnosť a úplnosť žiadosti podľa tohto programu vyhodnotí personál SOZA,
ktorý v prípade potreby vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ nedoplní
žiadosť v lehote uvedenej vo výzve, ktorá je najmenej 7 dní, na jeho žiadosť sa
neprihliada.
4.4.2. Priznanie príspevku a jeho výšku posudzuje a navrhuje Rada SKF. V odôvodnených
prípadoch si môže Rada SKF vyžiadať aj predloženie ďalších dokladov a informácií
potrebných pre správne posúdenie žiadosti o príspevok. Ak si Rada SKF vyžiada aj
predloženie ďalších dokladov a informácií, v takom prípade sa postupuje podľa ods.
4.4.1. druhá veta Kultúrnych programov. O schválení príspevku rozhoduje Dozorná
rada SOZA.
4.4.3. Príspevok sa poskytuje na základe zmluvy, ktorá upraví najmä účel poskytnutia
príspevku, prípadné povinnosti žiadateľa alebo jeho súčinnosť v súvislosti s využitím
príspevku na požadovaný účel a zodpovednosť žiadateľa za právne následky uvedenia
neúplných alebo nepravdivých údajov v žiadosti o poskytnutie príspevku.
4.4.4. V prípade, ak žiadateľ nemá ku dňu zasielania schváleného príspevku uhradené záväzky
voči SOZA, vyplatenie príspevku bude pozastavené do konca lehoty splatnosti
predmetného záväzku, najviac však po dobu 60 dní od pozastavenia vyplatenia
príspevku. Po uplynutí tejto lehoty, príspevok aj napriek tomu, že bol schválený, nebude
poskytnutý vôbec.
5.

Príspevky na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel

5.1.

Poslanie a účel programu
Tento program je určený na podporu činnosti právnických osôb (napríklad občianskych
združení), ktoré svojou činnosťou podporujú autorov hudobných diel.

5.2.

Podmienky poskytnutia príspevku

5.2.1. Partnerom v tomto programe môže byť len právnická osoba, ktorá preukázateľne a
aktívne podporuje autorov šírením ich pôvodných hudobných diel.
5.2.2. Rozhodujúcim kritériom výberu partnera je dôveryhodnosť žiadateľa garantujúca
využitie prostriedkov na rámcovo dohodnutý účel. Pri posudzovaní žiadosti o príspevok
sa prihliada najmä na kontinuitu činnosti s preukázateľnými výsledkami v prospech
autorov hudobných diel.

5.2.3. Príspevok z tohto programu je možné účelovo určiť aj na čiastočné pokrytie
nevyhnutných prevádzkových nákladov partnera (najmä na organizačné zabezpečenie
aktivít, na skutočné výdavky spojené s činnosťou, na režijné náklady a pod.).
5.2.4. Žiadosť o poskytnutie príspevku musí obsahovať najmä presnú identifikáciu žiadateľa
(názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán), informácie o predchádzajúcej kontinuálnej
činnosti v prospech autorov hudobných diel (vo forme výročnej správy alebo vo forme
súhrnných informácií o obsahu ročných aktivít a o ich finančnom zabezpečení),
odôvodnenie žiadanej výšky príspevku a účel, na ktorý majú byť prostriedky z príspevku
použité. Žiadateľ o príspevok súčasne predloží SOZA ponuku na svoje záväzky
smerujúce k vytvoreniu a upevneniu dobrej povesti SOZA. (Formulár žiadosti poskytuje
SOZA prostredníctvom svojho webového sídla alebo ho na požiadanie poskytne emailom alebo v tlačenej podobe). Žiadosť o príspevok je potrebné doručiť do sídla
SOZA poštou alebo osobne v termíne na podávanie žiadostí, ktorý je zverejnený na
web sídle www.soza.sk. Žiadosť o príspevok, ktorá bola doručená po termíne nebude
automaticky zaradená do ďalšej grantovej výzvy.
5.3.

Výška príspevku
Príspevok jednotlivému partnerovi v jednom kalendárnom roku môže byť poskytnutý
do výšky 2 000 eur.

5.4.

Postup hodnotenia žiadostí a realizácia príspevkov

5.4.1. Formálnu správnosť a úplnosť žiadosti podľa tohto programu vyhodnotí personál SOZA,
ktorý v prípade potreby vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ nedoplní
žiadosť v lehote uvedenej vo výzve, ktorá je najmenej 7 dní, na jeho žiadosť sa
neprihliada.
5.4.2. Priznanie príspevku a jeho výšku posudzuje a navrhuje Rada SKF. V odôvodnených
prípadoch si môže Rada SKF vyžiadať aj predloženie ďalších dokladov a informácií
potrebných pre správne posúdenie žiadosti o príspevok. Ak si Rada SKF vyžiada aj
predloženie ďalších dokladov a informácií, v takom prípade sa postupuje podľa ods.
5.4.1. druhá veta Kultúrnych programov. O schválení príspevku rozhoduje Dozorná
rada SOZA.
5.4.3. Príspevok sa poskytuje na základe zmluvy, ktorá upraví najmä účel poskytnutia
príspevku, povinnosť žiadateľa vyúčtovať príspevok, prípadné ďalšie povinnosti
žiadateľa alebo jeho súčinnosť v súvislosti s využitím príspevku na požadovaný účel a
zodpovednosť žiadateľa za právne následky uvedenia neúplných alebo nepravdivých
údajov v žiadosti o poskytnutie príspevku.
5.4.4. V prípade, ak žiadateľ nemá ku dňu zasielania schváleného príspevku uhradené záväzky
voči SOZA, vyplatenie príspevku bude pozastavené do konca lehoty splatnosti
predmetného záväzku, najviac však po dobu 60 dní od pozastavenia vyplatenia
príspevku. Po uplynutí tejto lehoty, príspevok aj napriek tomu, že bol schválený, nebude
poskytnutý vôbec.
5.4.5. Príspevky sa poskytujú až do vyčerpania prostriedkov vymedzených na tento program.
6.

Príspevok na marketingové aktivity v oblasti kultúry

6.1.

Poslanie a účel programu

Cieľom programu je podpora projektov, ktoré rozvíjajú hudobnú kultúru, kultúrnu
diverzitu, s potenciálom šírenia dobrého mena autorov a poslania organizácie
kolektívnej správy.
6.2.

Podmienky poskytnutia príspevku

6.2.1. Hlavným kritériom hodnotenia bude odhadovaný prínos projektu na naplnení účelu
tohto programu.
6.2.2. Projekt musí byť v spoločnosti jednoznačne zaregistrovateľný.
6.2.3. Žiadateľ o poskytnutie príspevku bude dohodnutým spôsobom na projekte participovať
finančne, alebo vecným plnením.
6.2.4. Preferované budú projekty a aktivity,

ktoré podporujú kultúrnu diverzitu a tvorbu,

6.3.



v ktorých SOZA môže uplatniť svoje aktívne zapojenie do dramaturgie a obsahu,



s možnosťou spolupráce SOZA s pozitívne vnímaným kultúrnym podujatím alebo
kultúrnou inštitúciou,



ktoré majú kontinuitu a umožňujú viacnásobné využitie vložených zdrojov,



oslovujúce cieľové skupiny relevantné z pohľadu šírenia poslania SOZA ako
organizácie kolektívnej správy pre práva k hudobným dielam.

Výška príspevku

6.3.1. Výška všetkých príspevkov v tomto programe nesmie presiahnuť sumu prostriedkov
osobitne vyčlenených na tento účel.
6.3.2. Výška konkrétneho príspevku sa určí na základe hlavného kritéria hodnotenia (ods.
6.2.1) a s prihliadnutím na konkrétne vlastnosti projektu, najmä na celkový rozpočet
projektu a výšku finančnej participácie partnera (partnerov).
6.4.

Postup hodnotenia žiadostí a realizácia príspevkov

6.4.1. Pôsobnosť v rozhodovaní o použití prostriedkov upravuje Štatút SKF (článok 4).
6.4.2. Príspevok sa poskytuje na základe zmluvy, ktorá upraví najmä účel poskytnutia
príspevku, prípadné povinnosti žiadateľa alebo jeho súčinnosť v súvislosti s využitím
príspevku na požadovaný účel a zodpovednosť žiadateľa za právne následky uvedenia
neúplných alebo nepravdivých údajov v žiadosti o poskytnutie príspevku.
6.4.3. V prípade, ak žiadateľ nemá ku dňu zasielania schváleného príspevku uhradené záväzky
voči SOZA, vyplatenie príspevku bude pozastavené do konca lehoty splatnosti
predmetného záväzku, najviac však po dobu 60 dní od pozastavenia vyplatenia
príspevku. Po uplynutí tejto lehoty, príspevok aj napriek tomu, že bol schválený, nebude
poskytnutý vôbec.
7.

Otvorený grantový program pre prípady hodné osobitného zreteľa

7.1.

Poslanie a účel programu
Cieľom programu je umožniť podporu prípadov, ktoré nespadajú pod iné kultúrne
programy, no zasluhujú si podporu vzhľadom svoj významný spoločenský dosah.

7.2.
Podmienky poskytnutia príspevku
7.2.1. Hlavným kritériom pre poskytnutie príspevku je výnimočnosť prípadu, najmä
mimoriadnosť spoločenského ohlasu, ktorý presahuje obdobné použitie hudobných
diel,
mimoriadnosť kontextu, v ktorom hudobné dielo pôsobilo,
výnimočnosť hudobného diela a rozsahu jeho spoločenského uplatnenia.
7.2.2. Nevyhnutnou podmienkou poskytnutia príspevku je aj skutočnosť, že posudzovaný
prípad nie je možné podporiť príspevkom z iného kultúrneho programu SKF.
7.3.
Postup hodnotenia žiadostí a realizácia príspevkov
7.3.1. Žiadosť na poskytnutie príspevku musí obsahovať preskúmateľné argumenty o splnení
kritérií uvedených vyššie (ods. 7.2.1).
7.3.2. Splnenie náležitostí žiadosti, priznanie príspevku i jeho výšku posudzuje a navrhuje
Rada Sociálneho a kultúrneho fondu. V odôvodnených prípadoch si môže rada vyžiadať
aj predloženie ďalších dokladov a informácií potrebných pre správne posúdenie návrhu
na príspevok. Ak si Rada SKF vyžiada aj predloženie ďalších dokladov a informácií, v
takom prípade sa postupuje podľa ods. 5.4.1. druhá veta Kultúrnych programov. O
schválení príspevku rozhoduje Dozorná rada SOZA.
7.3.3. V prípade, ak žiadateľ nemá ku dňu zasielania schváleného príspevku uhradené záväzky
voči SOZA, vyplatenie príspevku bude pozastavené do konca lehoty splatnosti
predmetného záväzku, najviac však po dobu 60 dní od pozastavenia vyplatenia
príspevku. Po uplynutí tejto lehoty, príspevok aj napriek tomu, že bol schválený, nebude
poskytnutý vôbec.
8.

Záverečné a prechodné ustanovenia

8.1.

Kultúrne programy podľa tohto dokumentu nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom
schválenia Zhromaždením delegátov.
Kultúrne programy podľa tohto dokumentu zrušujú a nahrádzajú doterajší Kultúrne
programy účinné.

8.2.

