Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 8/2018
Program č. 1.6.3
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti
18-163-03567

Žiadateľ
Filip Lehocký

Názov projektu

Žiadaná suma

Alan's Attitude

Pridelená suma

10 944,00 €

10 944,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť podporiť s odporúčaním slovenskej lokalizácie a cielenia marketingu na český a slovenský trh, distribúciu spojenú s edukatívnym

komisie

potenciálom a taktiež rozšírenie game dizajnu a upustenie od realizácie vo VR.

18-163-03705

Dalibor Bartoš

Trash Time

7 296,00 €

7 296,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť podporiť s podmienkou dokončenia projektu vo fáze vertical slice, nie beta final v rámci štipendia. Vzhľadom na veľký edukatívny a

komisie

osvetový potenciál projektu komisia odporúča uchádzať sa o podporu vo fáze C v ďalšom roku s prepracovanejším game dizajn dokumentom, marketingovou stratégiou a s
rozšíreným realizačným tímom. Tiež odporúčame oslovenie relevantných partnerov (napr. organizácie zaoberajúce sa problematikou odpadov a recyklácie).

18-163-03706

Boris Zápotocký

BonVoyage

18-163-03972

Juraj Kušnier

Rex - Môj robopes

8 208,00 €

8 208,00 €

10 944,00 €

10 944,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča zamyslieť sa nad ďalšou prácou na projekte s ohľadom na jeho marketing a distribúciu spojenú s edukatívnym potenciálom, taktiež rozšírenie

komisie

game dizajnu.

18-163-04012
Zdôvodnenie
komisie
18-163-04015
Zdôvodnenie
komisie
18-163-04022

Marek Zilavy

My Netvory

10 944,00 €

10 944,00 €

10 944,00 €

10 944,00 €

Odborná komisia odporúča žiadateľovi zamerať sa prioritne na programovanie a prototypovanie core game loopu na úkor grafickej stránky diela.
Ivan Klčo

Psie Agility

Odborná komisia odporúča zabezpečiť unikátnu vizuálnu stránku diela namiesto využitia asset storu a rozšíriť obsah (referencie: Nintendogs, Animal Crossing).
Jozef Střelec

Poďme sa Hrať

10 944,00 €

10 944,00 €

Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
18-163-04068

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia odporúča žiadosť podporiť s podmienkou slovenskej lokalizácie a cielenia marketingu na český a slovenský trh.
Dávid Surgent

WAC - World Armed Conflicts

10 944,00 €

10 944,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť podporiť s podmienkou vytvorenia single player módu namiesto multi playeru, ktorý odporúča implementovať v neskorších fázach. Taktiež

komisie

komisia odporúča konzultovať objem práce pri výrobe grafiky s grafikom.

18-163-04081

Ladislav Jacho

Flower

18-163-04145

Ema Stoličná

HANDICATS

Zdôvodnenie
komisie
18-163-04194

10 944,00 €

10 944,00 €

8 208,00 €

8 208,00 €

10 944,00 €

10 944,00 €

Odborná komisia odporúča zamerať sa na ujasnenie obsahu, herného zážitku a cieľov hráča.
Matej Midriak

GenerDecay

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť podporiť s podmienkou dokončenia projektu do fázy prototypu s kratším realizačným obdobím vzhľadom na komplexné mechaniky

komisie

projektu a následne sa uchádzať o podporu formou dotácie na ďalšiu realizáciu.

18-163-04294

Martin Jaššo

Artificial Life Sandbox prototyp

10 944,00 €

10 944,00 €

18-163-04296

Peter Račko

Skinner

10 944,00 €

10 944,00 €

18-163-04321

Richard Halčin

Chaaarge

7 296,00 €

7 296,00 €

18-163-04333

Peter Ťapák

Destination: Unknown

5 472,00 €

5 472,00 €

18-163-04337

Peter Gonda

Blind Solist

10 944,00 €

10 944,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia odporúča premyslieť ovládaciu schému hry na zlepšenie užívateľského zážitku.

18-163-04359

Boris Vitazek

Sonder

10 944,00 €

10 944,00 €

18-163-04437

Adam Schwarz

Elfscape

10 944,00 €

10 944,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia odporúča zvážiť zmenu cieľovej platformy (PC/konzoly - na mobilných platformách tento koncept nefunguje) a zlepšenie vizuálnej stránky diela.

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
18-163-03682
Zdôvodnenie
komisie
18-163-04102

Žiadateľ
Pavol Lipták

Názov projektu
Underworld Citizen

Žiadaná suma
10 944,00 €

Pridelená suma
0,00 €

Komisia sa stotožnila s názorom garanta a odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočne špecifikovaný zámer a nízky kreatívny prínos projektu.
Juraj Mikula

Golden Arc
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9 120,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočne rozpracovaný game dizajn, príliš ambiciózny zámer projektu. Žiadateľ nepreukázal na základe

komisie

dodanej dokumentácie schopnosť projekt realizovať v referenčnej kvalite.

18-163-04129

Adam Podhorský

Astral Dominae

10 944,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízky kreatívny prínos a nedostatočnú rozpracovanosť prototypu s ohľadom na to, že žiadateľ sa uchádza o

komisie

podporu na tvorbu vertical slice.

18-163-04209
Zdôvodnenie
komisie
18-163-04263

Pavol Červeniak

HIPPIE HIPPO

5 472,00 €

0,00 €

10 944,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nerealistický časový odhad a na náročnosť zámeru projektu.
Nina Mikušková

#SMETUSPOLU

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že nevidí dostatočný posun oproti už existujúcej verzii diela a podpora je žiadaná na to isté dielo ako v

komisie

minulom roku.

18-163-04275

0,00 €

Michal Zidor

Dying Species

9 120,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočne rozpracovaný game dizajn, príliš ambiciózny zámer projektu. Žiadateľ nepreukázal na základe

komisie

dodanej dokumentácie schopnosť projekt realizovať v referenčnej kvalite.

18-163-04320
Zdôvodnenie
komisie
18-163-04330

Ján Lacko

Interaktívna prezentácia opálových baní

9 120,00 €

0,00 €

10 944,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť a žiadateľovi podať žiadosť v úzkej spolupráci s muzejným zariadením v podprograme 5.2.1.
Jakub Luknar

Dreamer

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že ide o užívateľskú aplikáciu. Komisia odporúča vytvoriť backend z iných zdrojov a uchádzať sa o podporu v

komisie

podprograme určenom pre tvorbu literatúry pre deti a mládež.

18-163-04334

Ľubomír Müller

Stroopy Jump

9 120,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt nepredstavuje dostatočný kreatívny prínos. Taktiež predložená dokumentácia nie je dostatočne

komisie

rozpracovaná.

18-163-04339
Zdôvodnenie
komisie
18-163-04398

Šimon Radzo

Hangry

5 472,00 €

0,00 €

10 032,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt nepredstavuje dostatočný kreatívny prínos.
Katarína Czikorová

ArchiTour

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nízky kreatívny prínos a úžitkový charakter aplikácie. Komisia napriek tomu oceňuje spracovanie sprievodnej

komisie

dokumentácie a inovatívny prístup k žánru mestského turistického sprievodcu.

18-163-04409

Andrea Gogová

Mapa nomáda mobilná aplikácia

3

10 944,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia vysoko hodnotí zámer projektu a jeho umelecký potenciál, ale odporúča prehodnotiť technickú realizáciu v spolupráci s programátorom vzhľadom na veľmi

komisie

vysokú technickú náročnosť. Tiež komisia odporúča prehodnotiť aj časový rámec realizácie projektu.

18-163-04440

Martin Mihály

Historické krásy Slovenska vo virtuálnej realite

10 944,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť a žiadateľovi odporúča zrealizovať tvorbu backendu z iných zdrojov a podať žiadosť na tvorbu obsahu aplikácie v úzkej

komisie

spolupráci s muzejnými zariadeniami v podprograme 5.2.1.

18-163-04444
Zdôvodnenie
komisie

Miroslav Očenáš

Workshare

10 944,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že nejde o multimediálne dielo, ale o úžitkovú aplikáciu.

Bratislava 27.04.2018

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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0,00 €

0,00 €

