KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
vyhlasuje

výzvu
na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe Terra
Incognita
„Top výlety Terra Incognita“

Dátum vyhlásenia výzvy: 12.12.2016
Dátum uzavretia výzvy: 13.2.2017

1. Cieľ poskytnutia pomoci
Cieľom je podpora kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu
prostredníctvom rozvoja zážitkovej turistiky a vytvorením udržateľnej ponuky produktov a
služieb na území Košického samosprávneho kraja, ako aj motivovanie k objavovaniu a
rozvoju doposiaľ nepoznaných miest regiónu, ktoré sa nachádzajú na zadefinovanej trase
výletu.

2. Priority výzvy
Prioritami tejto výzvy sú:
-

zvýšenie atraktivity a návštevnosti Košického kraja prostredníctvom podpory aktérov
cestovného ruchu pôsobiacich na Vínnej, Gotickej a Železnej ceste,
zlepšenie a rozšírenie ponuky služieb a produktov kultúrno-poznávacieho cestovného
ruchu,
predĺženie priemernej doby pobytu návštevníka v kraji,
zvýšenie priemerného výdavku návštevníka,
zvýšenie povedomia o tematických cestách programu Terra Incognita,
zvýšenie povedomia návštevníka o kultúrno-historických a prírodných danostiach
územia.

V súlade s prioritami boli vytvorené tipy na výlety na všetkých cestách ako produktové
balíčky s podrobným itinerárom. Na každej tematickej ceste sú 2 takéto výlety. Všetky
subjekty cestovného ruchu, ktoré poskytujú svoje služby a ponúkajú produkty na trase
jednotlivých výletov, môžu prostredníctvom podpory z tejto výzvy svoje služby, ale
i prostredie a budovy, kde ich poskytujú, kvalitatívne zlepšiť a obohatiť.

3. Oprávnené projekty
Oprávnenými projektmi budú produkty alebo služby cestovného ruchu len na trasách
jednotlivých výletov, ktoré priamo kvalitatívne a obsahovo prispievajú k zlepšeniu zážitku
návštevníka absolvujúceho výlet. Kompletné balíčky výletov sú prílohou tejto výzvy.
Oprávnenými sú najmä nasledovné aktivity nevyhnutné pre vytvorenie, zlepšenie alebo
inovovanie produktu či služby cestovného ruchu:
A) Investičné aktivity – inovovanie a úprava existujúcich objektov, vytváranie nových
objektov, úpravy alebo zlepšenia technického stavu objektov tvoriacich ponuku.
Každá investičná aktivita musí byť spojená s miestom na niektorej trase výletu.
B) Realizácia aktivít, služieb a produktov vytvárajúcich ponuku cestovného ruchu na
trasách výletov.

4. Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:



právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľské subjekty so sídlom na území
KSK,
organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj,
ak nezabezpečujú implementáciu programu TI a nezúčastňujú sa na hodnotení a
rozhodovaní o poskytnutí dotácie.

Špecifické podmienky oprávnenosti:
- Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty, ktoré realizujú produkty a poskytujú služby
cestovného ruchu len na pripravených trasách výletov na tematických cestách.
- Oprávneným žiadateľom môže byť len majiteľ, správca alebo nájomca objektu, ktorý leží
na trase niektorého výletu a je predmetom projektu. Táto podmienka musí byť splnená
v čase podania žiadosti aj po dobu aspoň ďalších 3 rokov od ukončenia projektu.
- Ak je majiteľom objektu štát alebo samospráva, vyžaduje sa súhlas majiteľa objektu
s realizáciou projektu a udržateľlnosťou jeho výstupov minimálne 3 roky od ukončenia
projektu.
- Oprávnenými žiadateľmi sú len tie subjekty, ktoré môžu uzatvárať zmluvy vo vlastnom
mene.
- Jeden žiadateľ môže v tejto dotačnej výzve programu Terra Incognita získať podporu len
jedného projektu.

5. Oprávnené územie
Oprávneným územím pre túto výzvu sú miesta na spojniciach zadefinovaných bodov na
trasách výletov na tematických cestách programu Terra Incognita podľa prílohy.

6. Oprávnené výdavky
Oprávnenými výdavkami v rámci tejto výzvy sú výdavky vynaložené v súvislosti s
realizáciou oprávneného projektu na:
-

-

-

nákup spotrebného materiálu
nákup samostatných hnuteľných vecí, ktoré nemajú charakter investičných výdavkov.
investičné výdavky:
a) stavebné investície
b) nákup dlhodobého majetku (hmotný a nehmotný majetok odpisovaný, ktorého
definícia je uvedená v § 22 ods.2 resp. ods. 7 zák. č. 595/2003Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov)
služby
a) súvisiace s odbornými prácami pri tvorbe a zabezpečovaní projektu s výnimkou
výdavkov na spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie a výdavkov na
spracovanie stavebno-technickej dokumentácie.
prenájom: techniky, samostatných hnuteľných vecí a zariadení, priestorov
prepravné
ostatné osobné náklady súvisiace s realizáciou projektu s výnimkou výdavkov na
spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie a výdavkov na spracovanie stavebnotechnickej dokumentácie.

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

Oprávnenými výdavkami z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti sú:
- len výdavky, ktoré boli vynaložené počas realizácie projektu, pričom projekt je možné
začať realizovať odo dňa zverejnenia zmluvy o poskytnutí dotácie na webovom sídle
poskytovateľa dotácie,
- výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu
- výdavky, ktoré sú preukázateľne originálmi dokladov u prijímateľa
Za neoprávnené výdavky sú považované výdavky na:
- spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
- koordináciu projektu
- poplatky, ktoré majú charakter sankcie
- dane z príjmov
- poistné
- nákup PHM
- úroky z úverov a pôžičiek a ďalšie finančné poplatky
- marketing

7. Rozpätie podpory a spôsob financovania
Žiadatelia môžu v závislosti od charakteru a náročnosti projektu žiadať o podporu vo výške
minimálne 4 000 EUR, maximálne 8 000 EUR. Celková alokácia na výzvu je 40 000 EUR.
Dotácia bude úspešnému žiadateľovi vyplatená priamo Úradom Košického samosprávneho
kraja ako nenávratný finančný príspevok na základe zmluvy o poskytnutí dotácie v súlade
s článkom 5 VZN KSK 9/2011 nasledovným spôsobom:
a) V prípade projektov, ktorých realizácia trvá do 90 dní, sa dotácia poskytne v dvoch
častiach:
Prvá časť príspevku bude poskytnutá formou preddavku vo výške 70 % schválenej dotácie
do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.
Druhá časť vo výške 30 % schválenej dotácie bude vyplatená po schválení záverečnej
hodnotiacej správy o realizácii projektu a finančného vyúčtovania celej dotácie vrátane
spolufinancovania žiadateľa Riadiacim výborom.
b) V prípade projektov, ktorých realizácia trvá dlhšie ako 90 dní sa dotácia poskytuje
v troch častiach:
Prvá časť príspevku bude poskytnutá formou preddavku vo výške 30 % schválenej dotácie
do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.
Druhá časť príspevku vo výške 40 % schválenej dotácie bude poskytnutá formou preddavku
do 10 dní odo dňa schválenia Priebežnej finančnej a hodnotiacej správy predloženej
prijímateľom sprostredkovateľským orgánom.
Tretia časť príspevku vo výške 30 % schválenej dotácie bude vyplatená po schválení
záverečnej hodnotiacej správy o realizácii projektu a finančného vyúčtovania celej dotácie
vrátane spolufinancovania žiadateľa Riadiacim výborom.
Schválená dotácia predstavuje príspevok z rozpočtu Košického samosprávneho kraja vo
výške:




90 % celkových oprávnených výdavkov schváleného rozpočtu projektu pre právnické
osoby a fyzické osoby – podnikateľov.
100 % oprávnených výdavkov schváleného rozpočtu projektu pre organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ako účelovo určené finančné prostriedky na
realizáciu projektu.

Od žiadateľa sa vyžaduje spoluúčasť pri financovaní projektu vo výške minimálne 10 %
z oprávnených výdavkov na realizáciu projektu vo forme finančných vkladov. Uvedená
spoluúčasť sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorými sú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK.

8. Dĺžka realizácie projektu
Projekt je možné začať realizovať odo dňa zverejnenia zmluvy o poskytnutí dotácie na
webovom sídle poskytovateľa dotácie a musí byť ukončený do 30.11.2017.

9. Uzávierka podávania žiadostí
Žiadosť o dotáciu je potrebné zaslať poštou najneskôr do 13.2. 2017 na adresu:
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
Hlavná 48
040 01 Košice
Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. Žiadosť nie je možné zaslať kuriérom, e-mailom,
faxom ani predložiť osobne.
Obálka so žiadosťou musí byť riadne uzatvorená a musí na nej byť uvedené:
Výzva Terra Incognita
Názov a adresa žiadateľa
„Žiadosť o dotáciu NEOTVÁRAŤ“
Obálka musí obsahovať:
 2 originály žiadosti o dotáciu v tlačenej podobe – vyplnený formulár podpísaný
štatutárnym zástupcom a 2x všetky povinné prílohy,
 1 x elektronickú verziu žiadosti o dotáciu – na CD alebo DVD (bez povinných
príloh). Žiadosť v elektronickej forme nemusí byť podpísaná.
Projekty musia byť podané na predpísanom formulári, ktorý tvorí prílohu tejto Výzvy a je
dostupný na nasledovných web stránkach:
 www.terraincognita.sk
 www.vucke.sk
Doručená dokumentácia sa žiadateľom nevracia.
Konzultácie a informácie k dotačnej výzve poskytuje len Sprostredkovateľský orgán výlučne
e-mailom. Zaslané otázky musia byť jasne formulované.
Kontakt: vyzva@tkosiceregion.com

10. Hodnotiaci proces
Hodnotiaci proces žiadosti o dotáciu bude prebiehať v nasledovných etapách:
o
o
o

Kontrola formálnej správnosti žiadosti
Odborné hodnotenie
Výber a schválenie žiadosti najvyšším riadiacim orgánom programu Terra
Incognita.

V rámci kontroly formálnej správnosti bude kontrolované splnenie kritérií oprávnenosti a
úplnosti žiadosti. V prípade, ak žiadosť nespĺňa kritéria úplnosti, sprostredkovateľský orgán
vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v primeranej lehote, najviac však v lehote 10 dní.
Ak žiadateľ nedostatky neodstráni v stanovenej lehote, sprostredkovateľský orgán takúto
žiadosť vylúči z procesu hodnotenia a vyrozumie o tom žiadateľa.
Žiadosti, ktoré splnili všetky podmienky výzvy, hodnotia dvojice hodnotiteľov. Ich zoznam
na návrh sprostredkovateľského orgánu schvaľuje Riadiaci výbor.
Po vyhodnotení žiadostí dvojicou hodnotiteľov, sprostredkovateľský orgán zostaví poradie
úspešnosti posudzovaných žiadostí o dotáciu a predloží najvyššiemu riadiacemu orgánu
programu Terra Incognita návrh na schválenie žiadostí podľa alokácie finančných
prostriedkov na výzvu, ktorý rozhodne o schválení resp. neschválení žiadosti o dotáciu.
Sprostredkovateľský orgán písomne upovedomí žiadateľa o schválení alebo neschválení
žiadosti.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na webových stránkach Košického
samosprávneho kraja a programu Terra Incognita.
Pri hodnotení projektov sa bude prihliadať na nasledovné kritériá:





Projekt je spracovaný na požadovanej úrovni a obsahuje všetky požadované
informácie pre hodnotenie a posúdenie kvality projektového zámeru.
Projekt spĺňa ciele a priority tejto výzvy.
Projekt je efektívny.
Projekt dostatočne a primerane prezentuje a propaguje program Terra Incognita.

11. Zoznam príloh k výzve
Príloha č. 1 Príručka pre žiadateľa o poskytnutie dotácie
Príloha č. 2a Formulár Žiadosti o dotáciu
Príloha č. 2b Rozpočet
Príloha č. 3 Výlety na tematických cestách Terra Incognita
Príloha č. 4 Vzory čestných prehlásení

