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Košický samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením 
Košického samosprávneho kraja č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových 
finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita 
(ďalej len „VZN KSK č. 9/2011) zo dňa 21.2.2011 zverejňuje nasledovnú výzvu 
na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií/ účelových finančných pro-
striedkov na podporu cestovného ruchu pre rok 2020. 

1. Úvod

Dotačná výzva programu Terra Incognita má slúžiť ako nástroj na poskytovanie dotácii a 
účelových finančných prostriedkov  pre všetky oprávnené subjekty špecifikované vo výzve, 
pôsobiace v oblasti  kultúry a cestovného ruchu so zameraním na kultúrne a historické de-
dičstvo, umenie, tradície, prírodné bohatstvo a ekológiu, šport, relax a vodné športy, agrotu-
rizmus, vidiecky turizmus a zážitkový turizmus.

Jej hlavným zámerom je podpora projektov, ktoré prispejú k rozvoju kultúrneho cestovného 
ruchu, k zlepšeniu kvality života obyvateľov v Košickom kraji, k zvýšeniu príťažlivosti Košic-
kého kraja a tým aj k zvýšeniu návštevnosti Košického kraja. Výzva kladie dôraz na podporu 
ekoturizmu, čím napomôže k odstraňovaniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy na životné 
prostredie. 
 

2. Ciele poskytovania dotácii / účelových finančných prostriedkov 

Cieľom poskytnutia dotácií / účelových finančných prostriedkov  je podpora a rozvoj domá-
ceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu. Ďalej je to podpora a rozvoj zážitkovej 
turistiky prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov na území Košic-
kého kraja. 

Ciele podpory:

- Podporovať aktivity a podujatia, ktoré prispejú k zachovaniu a propagácii historického 
a prírodného dedičstva v  Košickom kraji so signifikantným dopadom na rozvoj cestov-
ného ruchu

- Vytvárať podmienky pre zlepšenie a rozvoj atraktivít, regionálnych produktov a služieb 
v cestovnom ruchu v Košickom kraji

- Zvyšovať počet návštevníkov v Košickom kraji a tým i zvyšovanie priemernej doby 
pobytu (prenocovaní)

- Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v cestovnom ruchu
- Podporovať vzájomnú synergickú spoluprácu verejného, súkromného a občianskeho 

sektora
- Znižovať negatívne dopady na zmeny klímy



VÝZVA na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita podporu cestovného ruchu 4

3. Oblasti poskytovania dotácii / účelových finančných prostriedkov 

Dotačná výzva  zohľadňuje existujúce a strategicky významné rozvojové možnosti v oblasti 
podpory kultúry a cestovného ruchu cez nasledovné oblasti poskytovania dotácii / účelo-
vých finančných prostriedkov :

4. Základné podmienky poskytnutia dotácii / účelových finančných prostriedkov

Oblasť poskytovania dotácií / účelových finančných prostriedkov 
1: Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu, zvyšovanie počtu návštevníkov 
(prenocovaní) a propagáciu destinácie

Podpora je určená pre organizátorov podujatí  na území Košického kraja, ktoré majú svojou 
kvalitou a rozsahom vplyv na návštevnosť oblasti, v ktorej sa konajú, na rozvoj cestovného 
ruchu a na propagáciu destinácie. 

Opatrenie je zamerané na podporu vysoko kvalitných kultúrnych, spoločenských, špor-
tových a voľnočasových podujatí realizovaných na území Košického kraja, ktoré vykazujú 
známky vysokej kvality a jedinečnosti.

Cieľom podpory podujatí je zvýšiť atraktivitu Košického kraja, zlepšiť a rozšíriť ponuku 
produktov kultúrneho cestovného ruchu, pripraviť návštevníkovi jedinečný zážitok, podporiť 
a skvalitniť kultúrne zázemie a rozširovať možnosti kultúrneho vyžitia na území Košického 
kraja a v neposlednom rade zvýšiť návštevnosť Košického kraja. 

Oblasti poskytovania dotácii / účelových 
finančných prostriedkov 

Opatrenia

1.

Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj 
cestovného ruchu, zvyšovanie počtu 
návštevníkov (prenocovaní) a propagáciu 
destinácie

1.1 Medzinárodné podujatia

1.2 TOP podujatia 

1.3 Inkubátor podujatí

2.

Podpora infraštruktúry s dôrazom na 
zvýšenie atraktívnosti Košického kraja  a  
zlepšenie konkurencieschopnosti a imidžu 
Košického kraja  

2.1 Projekty podporujúce EKOTURIZMUS – 
mikrogranty

2.2 Veľké rozvojové projekty na zlepšenie 
konkurencieschopnosti Košického kraja 
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1.1 Medzinárodné podujatia

Celková alokácia 150.000€

Minimálna podpora 15.000€

Maximálna podpora 50.000€

Základné kritériá Dotácie / účelové finančné prostriedky sú určené pre usporia-
dateľov podujatí na území Košického kraja s medzinárodným 
významom. Podpora týchto podujatí je viazaná na kvalitnú 
publicitu podujatí a potenciál podpory dobrého mena Košic-
kého samosprávneho kraja v rámci propagácie podujatia a na 
podujatí samotnom.

Základné kritériá: Podujatie má medzinárodný charakter nielen účastnícky, ale aj 
návštevnícky
Finančná a technicko-organizačná sebestačnosť
Jedinečnosť (minimum obdobných podujatí v SR)
Udržateľnosť – viaczdrojové financovanie
Popularita – min. 20.000 návštevníkov
Min. trojročná história podujatia
Kvalitne spracovaná publicita podujatia

Najskorší termín začiatku
realizácie projektu:

Deň nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Maximálna doba realizácie
projektu:

31.10.2020

1.2  TOP podujatia programu Terra Incognita

Celková alokácia 70 000€ 

Minimálna podpora 5.000€

Maximálna podpora 10.000€

Základné kritériá Dotácie / účelové finančné prostriedky  sú určené pre usporia-
dateľov regionálnych podujatí na území Košického kraja Podu-
jatia by mali svojou kvalitou a obsahom prilákať návštevníkov 
nielen z okolia konania podujatia, ale aj z ďalších krajov.

Základné kritériá: Krajský  a kraj presahujúci  charakter podujatia
Dramaturgia podujatia pracuje s hlavnou nosnou témou
Zapojenie lokálnej komunity
Atraktivita miesta (návštevnícky potenciál)
Návštevnícka infraštruktúra (kapacita)
Minimálne 3 ročná história podujatia
Trvanie podujatia minimálne 2 dni
Podujatie sa musí konať na území Košického kraja s výnimkou  
mesta Košice
Prezentácia podujatia aj mimo podujatia samotného

Vymedzenie: Dotácia / účelové finančné prostriedky nie sú určené pre podu-
jatia miestneho, či obecného charakteru, plesy, tanečné zábavy 
a podujatia  neetického a politického charakteru.

Najskorší termín začiatku
realizácie projektu:

Deň nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.

Maximálna doba realizácie
projektu:

31.10.2020
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1.3 Inkubátor podujatí

Celková alokácia 100.000€

Minimálna podpora 30.000€

Maximálna podpora 100.000€

Základné kritériá Dotácie / účelové finančné prostriedky  sú určené pre vy-
tvorenie nového významného podujatia či podujatí na území 
Košického kraja s medzinárodným významom. Podujatie  sa 
nemá konať priamo v meste Košice, kde sa koná niekoľko 
medzinárodných podujatí, ale malo by podnietiť vznik nového 
či nových podujatí na území Košického kraja, ktoré by sa stali 
dôležitou súčasťou kultúrneho kalendára nielen slovenských, 
ale aj zahraničných návštevníkov.

Základné kritériá: Podujatie má priniesť výnimočný zážitok
Nový typ formátu/obsahu/spracovania témy
Lokalita medzinárodného významu – dobrá infraštruktúrna 
dostupnosť, masová kapacita
Prepracovaná dramaturgia podujatia
Potenciál osloviť zahraničného návštevníka
Organizačno-technická sebestačnosť
Podujatie sa musí konať na území Košického kraja s výnimkou  
mesta Košice

Najskorší termín začiatku
realizácie projektu:

Deň nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Maximálna doba realizácie
projektu:

31.10.2020

Oblasť poskytovania dotácií / účelových finančných prostriedkov  
2: Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja a zlepšenie 
konkurencieschopnosti a imidžu Košického kraja 

Cieľom tejto oblasti je podpora konkrétnych produktov cestovného ruchu od menších 
produktov ekoturizmu až po veľké atrakcie v Košickom kraji . Výsledkom podpory by mala 
byť širšia a kvalitnejšia ponuka v Košickom kraji pre aktívne trávenie voľného času. V rámci 
mikrograntov pôjde  najmä o produkty agroturizmu, prírodného turizmu, vidieckeho turiz-
mu, vodáckeho turizmu, geoturizmu, ale aj o projekty, ktoré budú podporovať rozvoj UNES-
CO lokalít (lokalít v okolí UNESCO pamiatky). V rámci veľkých rozvojových projektov budú 
podporené atrakcie, ktoré dokážu zaujať, sú výnimočné, dokážu vytvoriť úplne nový zážitok 
pre návštevníka a zvýšiť tak príťažlivosť Košického kraja. 
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2.1 Projekty podporujúce EKOTURIZMUS - mikrogranty

Celková alokácia 120.000€

Minimálna podpora 5.000€

Maximálna podpora 20.000€

Základné kritériá Podpora je určená najmä pre menšie infraštruktúrne projekty 
založené na princípoch ekoturizmu zamerané na nové a lepšie 
zážitky pre návštevníkov. Výsledkom má byť produkt cestovné-
ho ruchu v oblastiach agroturizmu, prírodného turizmu, vidiec-
keho turizmu, vodáckeho turizmu, či geoturizmu. Táto oblasť 
podpory je zameraná aj na projekty, ktoré budú situované  do 
okolia UNESCO pamiatok a môžu nadväzovať na už existujúcu 
spoluprácu v rámci rozvoja UNESCO lokalít podporované v 
rámci Terra Incognita v rokoch 2017,2018 a 2019.

Základné kritériá: Podpora lokálnej identity (projekt na tom stavia - autenticita)
Zapája miestne komunity/subjekty (resp. vytvára partnerstvá)
Má ekonomický prínos pre miestnu komunitu
Rozvoj zámerov, ktoré nezaťažujú životné prostredie
Obsahuje vzdelávacie prvky (ochrana prírody)

Vymedzenie: Dotácie / účelové finančné prostriedky  nie sú  určené pre 
projekty typu turistické informačné centrá, oprava častí budov 
a pod.

Najskorší termín začiatku
realizácie projektu:

Deň nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Maximálna doba realizácie
projektu:

31.10.2020

2.2 Veľké rozvojové projekty na zlepšenie konkurencieschopnosti Košického kraja   

Celková alokácia 400.000€

Minimálna podpora 50.000€

Maximálna podpora 200.000€

Základné kritériá Dotácie / účelové finančné prostriedky sú  určené pre veľké 
projekty zamerané na vytvorenie silnej turistickej atrakcie 
pre širokú verejnosť, ktorá podporí motiváciu navštíviť územie 
Košického kraja. Z harmonogramu projektu musí byť zrejmé, že 
je ich možné zrealizovať do konca októbra 2021.

Základné kritériá: Ide o silnú atrakciu, ktorá má potenciál byť rozhodujúcim fak-
torom, či návštevník príde do Košického kraja .
Má vytvoriť úplne nový zážitok pre návštevníka.
Určený je pre širokú verejnosť.
Je prepojený s ďalšou turistickou ponukou v lokalite
Udržateľnosť projektu (napríklad vytvorením nového pra-
covného miesta, poskytovaním novej služby a pod.)

Vymedzenie: Dotácie / účelové finančné prostriedky  nie sú určené pre pod-
poru  základnej obecnej infraštruktúry.

Najskorší termín začiatku
realizácie projektu:

Deň nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Maximálna doba realizácie
projektu:

31.10.2021



VÝZVA na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita podporu cestovného ruchu 8

Oprávnení žiadatelia a) Žiadateľom o poskytnutie dotácie/ účelových finančných pro-
striedkov je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ 
so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK, organizácia, 
ktorej zakladateľom je KSK, pokiaľ sa nezúčastňuje proce-
su výberu alebo hodnotenia projektov na realizáciu cieľov 
programu alebo nezabezpečuje implementáciu programu

Špecifické podmienky oprávne-
nosti

Žiadateľmi môžu byť  len tie subjekty, ktoré majú právnu subjekti-
vitu. 

Žiadateľ je povinný spĺňať všetky podmienky pre poskytnutie dotá-
cie z verejných zdrojov.

Žiadateľ môže do dotačnej  výzvy podať maximálne 2 žiadosti – 
každú však na inú oblasť poskytovania dotácii / účelových finanč-
ných prostriedkov.

Podporený môže byť iba projekt, ktorý nezískal na rovnakú aktivi-
tu/podujatie podporu priamo z Košického samosprávneho kraja.

Oprávnené územie Oprávneným územím pre túto výzvu je územie Košického kraja.

Oprávnené výdavky Oprávnenými výdavkami v rámci tejto výzvy sú výdavky vynalože-
né v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu na:

a) práce a služby vykonané na faktúru priamo súvisiace s realizá-
ciou projektu

b) prenájom techniky na realizáciu projektu
c) náklady na prepravu techniky
d) poistenie umeleckých diel
e) projektová dokumentácia pri investičných projektoch priamo 

súvisiaca s realizáciou projektu
f) materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu pro-

jektu
g) obstaranie stavebných prác
h) stavebný dozor, odborný autorský dohľad
i) obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov
j) služby súvisiace s odbornými prácami pri tvorbe a zabezpečo-

vaní projektu s výnimkou  výdavkov na spracovanie žiadosti o 
poskytnutie dotácie   a výdavkov na koordináciu projektu

k) cestovné náhrady, ubytovanie účinkujúcich, prípadne osôb, kto-
ré zabezpečujú odborné/umelecké/technické/jedinečné činnosti 
na projekte

l) marketingové aktivity v prípade podujatí pri priorite 1.1 

Výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť 
doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijí-
mateľa v súlade s platnou legislatívou.

Oprávnenými výdavkami z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti 
sú: 

a) len výdavky, ktoré boli vynaložené počas realizácie projektu, 
pričom projekt je možné začať realizovať odo dňa nadobudnu-
tia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, 

b) výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu
c) výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi účtovných dokla-

dov u prijímateľa. 

5. Spoločné ustanovenia pre poskytnutie podpory
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Neoprávnené výdavky a) úhrada miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a 
ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov,

b) úhrada stravného, náhrad zamestnancov, nákup alkoholu a 
tabakových výrobkov,

c) spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie, koordinácia pro-
jektu

d) prevádzkové náklady organizácie,
e) nákup osobných motorových vozidiel, motocyklov a bicyklov
f) bankové, správne, poštovné a manipulačné poplatky,
g) poplatky, ktoré majú charakter sankcie,
h) dane z príjmov,
i) poistné,
j) nákup PHM,
k) úroky z úverov a pôžičiek a ďalšie finančné poplatky,
l) marketingové aktivity (okrem opatrenia 1.1 Medzinárodné 

podujatia),
m) DPH v prípade, ak má žiadateľ nárok na jeho odpočet,
n) nákup a prenájom pozemkov a budov

Dĺžka realizácie projektu Projekt je možné začať realizovať odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy o poskytnutí dotácie a musí byť ukončený do 31.10.2020. 
V prípade opatrenia 2.2. Veľké rozvojové projekty na zlepšenie 
konkurencieschopnosti Košického kraja musí byť projekt ukončený 
do 31.10.2021.
Projekt je ukončený, ak sú zrealizované a uhradené všetky  výdav-
ky projektu všetkým dodávateľom prijímateľa  a tieto sú premiet-
nuté do účtovníctva prijímateľa v súlade s príslušnou legislatívou 
Slovenskej republiky. Dátum ukončenia realizácie uvedie prijímateľ 
v Záverečnej hodnotiacej správe a finančnom vyúčtovaní.

Zoznam príloh k výzve Priložené dokumenty slúžia žiadateľovi pri spracovaní žiadosti o 
dotáciu.

1. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie dotácie
2. Rozpočet projektu (tlačivo)

Zoznam povinných príloh online 
žiadosti

1. Podrobný rozpočet projektu
2. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa
3. Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu (dokladá sa len v 

prípade, ak štatutárny zástupca žiadateľa o poskytnutie dotá-
cie nie je zrejmý z dokladu preukazujúceho právnu subjektivi-
tu žiadateľa o poskytnutie dotácie.)

4. Prehlásenie o spolufinancovaní projektu z vlastných zdrojov
5. Jednoduchý situačný výkres (ak je z hľadiska charakteru 

projektu relevantný)
6. Čestné vyhlásenia o spoločnosti, (komplexné čestné vy-

hlásenie o tom, že  nie je dlžníkom na sociálnom poistení, 
zdravotnom poistení a príspevkoch na starobnom dôchodko-
vom sporení, že nie je daňovým dlžníkom, že voči nemu nie 
je vedený výkon rozhodnutia, že ku dňu podania žiadosti nie 
je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v 
reštrukturalizácii a bol  proti nemu zamietnutý  návrh na vy-
hlásenie konkurzu pre nedostatok majetku  (nie je relevantné 
pre subjekty verejnej správy), že ku dňu podania žiadosti nie je 
v likvidácii a že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania. 

7. Čestné vyhlásenie – iné dotačné výzvy.
8. Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľ-

nostiam, na ktorých sa realizuje projekt
9. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti  s realizáciou projektu a 

udržateľnosťou jeho výstupov minimálne 3 roky od ukončenia 
projektu
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Dôvod pre vylúčenie žiadosti z 
hodnotiaceho procesu

Žiadosť môže byť z hodnotiaceho procesu vylúčená:
- ak je žiadateľ dlžníkom na sociálnom a zdravotnom poistení, 
- ak je žiadateľ daňovým dlžníkom,
- ak je voči žiadateľovi vedený výkon rozhodnutia (nie je rele-

vantné pre subjekty verejnej správy), 
- ak je ku dňu podania žiadosti voči žiadateľovi vedené kon-

kurzné konanie, je v konkurze a bol  proti nemu zamietnutý  
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku  (nie je 
relevantné pre subjekty verejnej správy), 

- ak je ku dňu podania žiadosti žiadateľ v likvidácii,
- ak  žiadateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
- ak žiadateľ nevyplnil, ani po vyzvaní na doplnenie, všetky 

povinné polia v online formulári požadovanými informáciami,
- ak žiadateľ nesplnil podmienky stanovené výzvou.

Spolufinancovanie Miera poskytnutej dotácie je vo výške maximálne 90 % z celkového 
schváleného rozpočtu projektu. Miera príspevku zo strany žiadate-
ľa je stanovená vo výške minimálne na 10% z celkového schvále-
ného rozpočtu projektu.

Výška finančných prostriedkov v tejto výzve bude zverejnená po schválení rozpočtu KSK, ktorý určí 
presnú alokáciu finančných prostriedkov, maximálne však do výšky alokácie určenej pri jednotlivých 
opatreniach.

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Košický samosprávny kraj a Sprostredkovateľský orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, dopl-
niť alebo upraviť výšku alokácie a podmienky výzvy.

Všetky bližšie informácie sa nachádzajú v Príručke pre žiadateľa, ktorá je prílohou tejto výzvy.


