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1. Cieľ 

 

Hlavným cieľom programu Terra Incognita je podpora kultúrno-poznávacieho cestovného 

ruchu. Na území Košického kraja sa nachádza 10 kultúrnych a prírodných pamiatok, ktoré sú 

zapísané do Zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Téma UNESCO vzišla 

ako najsilnejšia téma z marketingovej stratégie Košice Región Turizmus (KRT). Tým, že sa 

program Terra Incognita realizuje pod gesciou KRT, posilňuje túto tému aj cez svoj program.  

Cieľom výberu TOP lokality Košického kraja je podporiť rozvoj a zvýšenie atraktivity 

turistickej lokality v širšom okolí pamiatok UNESCO. Program Terra Incognita sústredí 

finančnú podporu na menej známe objekty v lokalite pamiatok UNESCO, pričom tieto 

objekty vykazujú prvky originality, jedinečnosti a majú potenciál pre rozvoj územia. Snahou 

je zabezpečiť komplexný produkt cestovného ruchu a tým sprostredkovať návštevníkovi 

pozitívny zážitok z návštevy Košického kraja.  

 

2. Špecifické ciele 

Špecifické ciele finančnej podpory sú: 

1. zlepšenie infraštruktúry a rozvoj územia 

2. zlepšenie technického stavu infraštruktúry  

3. zabezpečenie prístupnosti pre návštevníka 

4. zlepšenie informačnej dostupnosti 

5. zviditeľnenie lokality 

 

3. Kritériá výberu objektov a lokalít 

Kritériá, ktoré podmieňujú výber do TOP lokalít Košického kraja sú: 

- splnenie definície TOP lokality, 

- jedinečnosť lokality, 

- schopnosť rozvoja územia, 

- oprávnené územie v Košickom kraji.  

 

Definícia TOP lokality Terra Incognita:  

TOP lokalita je priľahlé územie kultúrnej alebo prírodnej pamiatky, nachádzajúcej sa na 

Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Košickom kraji, pričom aj celá 

lokalita vykazuje prvky jedinečnosti a má potenciál ďalšieho rozvoja územia z pohľadu 

cestovného ruchu. 

 

4. Oprávnení predkladatelia 

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tohto výberu sú: 

- Obce, mestá, právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľské subjekty so sídlom 

na území Košického samosprávneho kraja, 

- organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, 

ak nezabezpečujú implementáciu programu Terra Incognita a nezúčastňujú sa na 

hodnotení a rozhodovaní o poskytnutí finančného príspevku, 



- oprávneným žiadateľom môže byť len majiteľ, správca alebo nájomca objektu, ktorý 

je predmetom výberu. 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 projektového zámeru a udržateľnosťou jeho výstupov minimálne 3 roky 

od ukončenia projektu,  

- oprávnenými žiadateľmi sú len tie subjekty, ktoré môžu uzatvárať zmluvy vo vlastnom 

mene, 

- jeden žiadateľ môže predložiť vo výbere TOP lokalít programu Terra Incognita len 

jeden projektový zámer. 

 

5. Oprávnené územie 

Oprávneným územím je územie podľa definície Top lokality Terra Incognita. (viď vyššie) 

 

     6. Oprávnené výdavky 

 
Oprávnenými výdavkami v rámci tohto výberu sú výdavky vynaložené v súvislosti  

s realizáciou oprávneného projektového zámeru 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. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov), 

- služby súvisiace s odbornými prácami pri realizácii projektu s výnimkou výdavkov na 

spracovanie zámeru na poskytnutie finančného príspevku. 

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 projektového zámeru, pričom 

projekt je možné začať realizovať odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného 

príspevku po jej zverejnení na internetovej stránke Košice Región Turizmus, 

- výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektového zámeru, 

- výdavky, ktoré sú preukázateľne originálmi dokladov u prijímateľa, 

- prenájom: techniky, samostatných hnuteľných vecí a zariadení, priestorov, 

- prepravné, 

- ostatné osobné náklady. 

Za neoprávnené výdavky sú považované výdavky na: 

- spracovanie zámeru na poskytnutie finančného príspevku, 

- koordináciu projektu, 



- poplatky, ktoré majú charakter sankcie, 

- dane z príjmov, 

- poistné, 

- nákup PHM, 

- úroky z úverov a pôžičiek a ďalšie finančné poplatky, 

- ostatné osobné a mzdové náklady, ktoré súvisia so spracovaním projektového zámeru,  

- marketing. 

 

7. Finančná podpora a jej výška 

Celková alokácia na výber TOP lokalít/objektov v roku 2019 je 60 000 EUR. 

Celkový počet podporených projektových zámerov bude maximálne 6, pričom výška 

finančnej podpory bude závisieť od charakteru a náročnosti predloženého projektového 

zámeru.  

 

Finančná podpora bude úspešnému predkladateľovi rozvojového zámeru vyplatená ako 

nenávratný finančný príspevok na základe zmluvy o spolupráci na rozvoji TOP lokality Terra 

Incognita nasledovne: 

 

Prvá časť príspevku bude poskytnutá formou preddavku vo výške 70 % schválenej finančnej 

podpory do 10 dní od zverejnenia zmluvy o spolupráci na internetovej stránke Košického 

samosprávneho kraja ako poskytovateľa podpory. 
 

Druhá časť príspevku vo výške 30 % schválenej finančnej podpory bude vyplatená po 

schválení záverečnej hodnotiacej správy o realizácii rozvojového zámeru a finančného 

vyúčtovania celej finančnej podpory predsedom Riadiaceho výboru Terra Incognita. 

 

Výsledky konečných projektov budú predložené Riadiacemu výboru Terra Incognita 

a zverejnené na internetovej stránke Terra Incognita. Pričom prijímatelia finančného 

príspevku budú povinní po ukončení realizácie projektového zámeru predložiť 

fotodokumentáciu projektu, ktorá bude obsahovať jeho realizačnú fázu ako aj finálny stav.  

 

8. Dĺžka realizácie projektu 

Projekt je možné začať realizovať odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného 

príspevku na internetovej stránke poskytovateľa finančného príspevku a musí byť ukončený 

do 31. 10. 2019.  

 

9. Uzávierka podávania projektových zámerov 

Formulár projektového zámeru je potrebné zaslať poštou alebo e-mailom najneskôr do 

8.2.2019 na adresu:  

Košice Región Turizmus 

Hlavná 48 

040 01  Košice 

 

alebo na lokality@terraincognita.sk  

 

Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo dátum prijatia e-mailovej správy. Formulár nie 

je možné zaslať kuriérom, faxom ani predložiť osobne.  

mailto:lokality@terraincognita.sk


Obálka s formulárom musí byť riadne uzatvorená a musí na nej byť uvedené: 

 

Výber TOP lokality Terra Incognita 

Názov a adresa žiadateľa 

„Projektový zámer NEOTVÁRAŤ“ 

 

Obálka musí obsahovať: 

• 2 originály formuláru v tlačenej podobe – vyplnený formulár podpísaný 

štatutárnym zástupcom a 2x všetky povinné prílohy,  

• 1x elektronickú verziu formuláru – na CD alebo DVD (bez povinných príloh). 

Formulár v elektronickej forme nemusí byť podpísaná. 

 

Projektové zámery musia byť podané na predpísanom formulári a je dostupný na nasledovnej 

internetovej stránke:  

• www.terraincognita.sk  

Doručená dokumentácia sa žiadateľom nevracia. 

Konzultácie a informácie k dotačnej výzve poskytuje len Košice Región Turizmus výlučne e-

mailom na: vyzva@kosiceregion.com. 

 

10.  Priebeh výberu, hodnotiace kritériá 

1. Zverejnenie podmienok pre výber TOP lokalít/objektov na internetových stránkach  

Košice Región Turizmus (www.kosiceregion.com) a Terra Incognita 

(www.terraincognita.sk) s potrebnými prílohami pre vyplnenie a zaslanie zo  

            strany  uchádzačov.  

2. Oprávnené subjekty vo vybraných lokalitách predložia svoje rozvojové zámery 

 s presným rozpočtom do stanoveného termínu – výber je dvojkolový. 

Komisia Košice Región Turizmus hodnotí predložené projektové zámery v prvom  

kole. 

3. Košice Región Turizmus  bude rokovať o potenciálnom rozvoji danej lokality spolu so 

zainteresovanými partnermi vybraných projektových zámerov z 1. kola hodnotenia.  

4. Druhé kolo hodnotenia projektových zámerov na základe uskutočnených rokovaní 

 a možného rozvoja danej lokality/objektu. Výsledkom bude výber najlepších     

            rozvojových zámerov TOP lokalít.  

5. Predloženie vybraných rozvojových zámerov TOP lokalít pre finančnú podporu na 

 schválenie Riadiacemu výboru Terra Incognita. 

6. Pri hodnotení projektových zámerov sa bude prihliadať na nasledovné kritériá: 

- rozvojový zámer  je jasne formulovaný, 

- rozvojový zámer prispeje k zvýšeniu návštevnosti regiónu, 

- rozvojový zámer vytvára atraktívnu ponuku pre návštevníka. 
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