Vážení členovia SLOVGRAMu,
Napriek nepokojnej dobe a pokračovaniu pandémie COVID sme sa postupne dočkali uvoľnení pri
verejných kultúrnych podujatiach a dnes je jediným obmedzením povinnosť nosiť respirátory.
Veríme, že sa opäť rozbehne kultúrny život naplno a že obdobie útrap kvôli opatreniam skončilo.
SLOVGRAM hodnotil výsledky minulého roku a s radosťou môžeme konštatovať, že napriek
niektorým nepriaznivým okolnostiam sa jeho výber neprepadol a udržal sa na stabilnej úrovni.
Vzhľadom na obmedzenú prevádzku spoločnosti došlo aj k určitým zníženiam nákladov a tak sa Výbor
na zasadnutí schvaľujúcom výsledky hospodárenia za predchádzajúci rok jednohlasne zhodol na
použití týchto ušetrených nákladov a podporu našich členov, ktorým vlna opatrení od novembra
2021 opäť zamedzila vo vystupovaní a zarábaní.
Vyčlenené ušetrené finančné prostriedky budú použité na podporu tých členov, ktorí opäť kvôli
opatreniam od novembra 2021 nemohli vystupovať a pracovať a ostali v tomto poslednom období
obmedzení bez príjmu. O rozdelení finančných prostriedkov bude rozhodovať pracovná skupina
vytvorená z výkonných umelcov, členov Výboru, ktorí budú posudzovať žiadosti.
Podmienky pre priznanie príspevku z vyčlenených finančných prostriedkov sú nasledovné:
-

Ide o výkonného umelca, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a je členom SLOVGRAMu
Výkonný umelec nie je zamestnaný, nie je študent ani nepoberá žiadne pravidelné dávky
z verejného rozpočtu; štátna podpora v súvislosti s covid pandémiou sa sem nezarátava
Výkonný umelec nemohol v období od novembra 2021 vystupovať kvôli covid opatreniam
a preukáže zrušené koncerty či predstavenia

Pre účel požiadania o príspevok výkonný umelec predloží vyplnené tlačivo žiadosti s čestným
prehlásením o splnení podmienok, ktoré nájdete na odkaze www.slovgram.sk/down/covid19/Žiadosť
o finančnú pomoc 2022.pdf. Termín na zaslanie žiadostí je do 30.4.2022, urobte tak na e-mailovú
adresu slovgram@slovgram.sk. Následne budú žiadosti individuálne posúdené členmi pracovnej
skupiny.
Celková suma na rozdelenie predstavuje 30 000 €, pričom maximálna výška príspevku pre jedného
člena nesmie prekročiť sumu 200 €. V prípade nevyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov
rozhodne Výbor o ďalšom použití týchto finančných prostriedkov, či už vyhlásením ďalšej podpory
alebo zaradením do Vyúčtovania.
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