Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 8/2022
Program č. 1.7.2-fB
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti
22-172-05125
Zdôvodnenie
komisie
22-172-05246

Žiadateľ
Garsius, s.r.o.

Názov projektu
New Dark Age / Nová doba temna

Žiadaná suma

Pridelená suma

94 100,00 €

70 000,00 €

Odborná komisia oceňuje kvalitu a pridanú hodnotu diela a odporúča žiadateľovi dôrazné detailné plánovanie produkcie a triezve nastavenie rozsahu celkového diela.
Team Vivat s.r.o.

Vivat Slovakia

69 780,00 €

60 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia dôrazne odporúča zapracovať na súčasnej funkcionalite, základných mechanikách a technickom prevedení diela namiesto rozširovania ďalšej funkcionality.

komisie

Komisia má v prípade nenaplnenia odporúčaní obavy z naplnenia záväzkov prijímateľa podpory vo výstupoch projektu.

22-172-05290
Zdôvodnenie
komisie

Brodir s.r.o.

HeistGeist

50 600,00 €

50 600,00 €

Odborná komisia oceňuje kvalitu predloženej dokumentácie a odporúča začať prácu na premyslenej marketingovej stratégii a propagácii projektu.

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
22-172-04745

Žiadateľ
Unorthodox Box s.r.o.

Názov projektu
Comfy Girl

Žiadaná suma
18 650,00 €

Pridelená suma
0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia navrhuje projekt nepodporiť vzhľadom k navrhnutému modelu a typu hry. Predložený prototyp sa javí ako dostatočne prepracovaný, aby bol otestovaný na

komisie

trhu v spolupráci s publisherom hyper casual hier, ktorý by mohol zaistiť aj financovanie dokončenia vývoja. Projekt sa tak nejaví ako vhodný pre financovanie z verejných
zdrojov fondu.

22-172-04754

Joma Rage s.r.o.

Medieval Apocalypse

87 750,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča zvážiť obmedzenie celkového rozsahu a funkcionalít navrhovaného diela vzhľadom na doterajšie skúsenosti vývojárov s tvorbou 3D hier a

komisie

používaním Unreal enginu.

22-172-05120

Centurion Developments s.r.o.

Forgotten but unbroken

92 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú kvalitu poskytnutej verzie diela a s tým spojené obavy z kvality výsledného diela, s ktorým by sa

komisie

žiadateľ uchádzal o spoluprácu s ďalšími partnermi za účelom ďalšieho financovania.

22-172-05427

Blind Octopus Studios

Via Memories

100 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť najmä z dôvodu neadekvátnych finančných nárokov projektu a deklarovania zatiaľ nezabezpečených finančných zdrojov.

komisie

Komisia odporúča prehodnotiť nároky na kvalitu potrebného hardvéru a hľadať ekonomicky výhodnejších možností v prípade ďalšieho vývoja hry a opakovanej žiadosti o
podporu a výrazne zapracovať na interaktívnosti diela.

Bratislava 20.05.2022

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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