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JEGYZOKOT,{YV

az APoDoSZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ÜLÉsÉnÓr
dátum: 20|2.05'18. péntek, 17h

helyszín: Értékmegőrző Stúdió (1113 Budapest, Bartók Béla út 96.)

jelen vannak: Barla Gyöngyi (felügyelőbizottsági tag), Dombi Katalin (oceun spirit,
projektvezeto)' Helyei Kristóf (elnök), Héjja Laura (könyvelő)' Miklós Károly
(felügyelőbizottsági tag), Seregi Tamás (kuratóriumi tag), Szűcs Réka (az Értékmegőrző
Stúdió művészeti vezetóje' az alapitvány önkéntese)

nincsenek jelen: Dettre Gábor (kuratóriumi tag), Mateisz Martin(felügyelőbizottsági tag)

A kuratórium két fo jelenlétével szavazóképes.

napirendi pontok:

1. 2011. évi szakmai beszdmolő. Ismerteti Szűcs Réka, az Értékmegőrző Stúdió

működtetett Értekmegőrző Stúdió 2Ol 1'

Héjja Laura, az Apodosz A|apitvány

művészeti v ezetőj e. (mellékelve)

határozatz

A kuratórium az Apodosz Alapítvány és az áItala
évi szakmai beszámolój át egyöntetűen elfogadj a.

2. 201I. évi pénziigyi beszámoló. Ismerteti
önkéntes könyvelője. (mellékelve)

hatirozatl.

A kuratÓrium az Apodosz Alapítvány és az álta\a működtetett Értékmegőrző Stúdió 201l.
évi pénzügyi beszámolój át egyöntetűen elfogadj a.

3. EQaINOXE Projekt Az európai-mexikói kulturális együttműködés státuszának
ismertetése. (pályénatás, tevékenységek, események) Ismerteti Szűcs Réka
projektvezető.

hztározat:

A kuratórium egyöntetűen aggályosnak tartja, hogy a nemzetközi uniós projektek magyat
partnerei számára kiírt NKA-s pá|yázaton Q.{KA Kulturális Fesáiválok Kollégiuma,
altéma: 3786, igényelt tamogatás: 4363800HUF, döntés: 2012.05.09.) az A|apítvány
pály azaÍa OHUF támo gatasban részesült.

Az NKA kollégiumi titkáraval' az uniós kulturális pályÍuatokat gondozó Kultúrpont Iroda
munkatársaival és az Emberi Erőforrások Minisztériumával történt telefonos egyeáetés
alapjan Helyei Kristóf elnok és Szűcs Réka projektvezető felülvizs gáIati kérelmet nyújt be
L. Simon Lászlőnak, az NKA elnökének és Balog Zo|tánnak, az Emberi Erőforrások
Minisaerének.

Kikéri továbbá a francia főszervező szakmai, jogi álláspontját: mit vár attól a magyar
partrrertől az együttműkodés többi résztvevője, amely a projekt tényleges megvalósítási
idoszakának ötödik hónapjában 0HUF önerőt tud felmutatni a magyarországi események
ftnanszirozására.
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Jar'asolja továbbá a projektvezetőnek, hogy a projekt magyar önrésze ftnanszírozása
céljábol 2012. év folyamán további támogatási forrásokat kutasson fel (ECF' IVF).

4. ocean Spiril. A téncszínhini projekt státuszának ismertetése. (pályáztatás,
ter-ékenységek' események) Ismerteti Dombi Katalin proj ektvezető'

határ'tzatz

A kuratórium egyöntetűen elfogadja a projekttervet, támogatja annak az NKA-hoztörténő
benyújtasát a Soron következő pályázatt kiíráskor. (Várhatóan az őszi szemesáerben.)

5. Februóri Könyvmutatvóny. Az Alapítvány a könyvvásár és kulturális feszÍivál
kulturális, oktatási-nevelési célú társszervező1e. A projekt státuszának ismertetése.
(pályiztatás, tevékenységek' események) Ismerteti Helyei Kristóf projekt mentor.

határozat:

A krrratórium egyontetűen elfogadja a projekttervet, támogatja annak az NKA-hoz torténő
benyújtását a Soron következő páIyázati kiírásakor. (Várhatóan az őszi szemesáerben.)

Budapest, 2012.05.L8.

,t

Dombi Katalin

ocean spirit, proj eknezető

A jegyzokönyvet lejegyezte: Miklós Károly.
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kuratóriumi elnok

Seregi Tamás

kuratóriumi tag

Barla Gybhryi

felügy el őb iz ott s ági tag

Miklós Károly

felagy el őb iz ott s ógi t ag

L.^\ i , L1,. (kTl
Héjja"Ilaura

az Apodosz Alapítvány önbéntes könyvelője

szÍcs Rékb

az Értékmegőrző Stúdió múvészeti vezetője

az Apodosz Alapínány önkéntese


