
Príloha č. 1

Oblasť poskytnutia dotácii, účelových 

finančných prostriedkov

Program:

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

Názov/meno:

Sídlo:

PSČ:

Obec:

Okres:

Kraj:

Číslo telefónu:

E-mail:

Právna forma:

IČO: 

Meno a priezvisko:

Číslo telefónu:

E-mail:

Meno a priezvisko:

Číslo telefónu:

E-mail:

Meno a priezvisko:

Číslo telefónu:

E-mail:

Bankové spojenie

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Štatutárny zástupca žiadateľa
 
(ak sú viacerí)

Žiadosť                                                                                                                                                             
o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja podľa 

VZN č. 9/2011 v platnom znení 

1.Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu, zvyšovanie počtu návštevníkov 

(prenocovaní) a propagáciu destinácie 

1.1.Medzinárodné podujatia  

Štatutárny zástupca žiadateľa
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Názov banky:

IBAN:

Rok Organizácia (poskytovateľ verejných zdrojov ) Názov projektu Suma celkom 

1.3 PREHĽAD O POSKYTNUTEJ MINIMÁLNEJ POMOCI (DE MINIMIS) Z VEREJNÝCH ZDROJOV SR ZA POSLEDNÉ 3 ROKY 

1.2 SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA: stručne popíšte skúsenosti s prípravou a realizáciou obdobných projektov za posledných 5 rokov, max.v rozsahu 1000 znakov.
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Názov projektu:

Miesto realizácie: ( lokalita, okres, kraj)

Predpokladaný začiatok realizácie projektu 
(najskorší termín začiatku Február 2021, uveďte v 

tvare dd/mm/rr)

Predpokladaný koniec realizácie projektu 
(najneskôr 30.10.2021, uveďte v tvare dd/mm/rr) 

Predpokladaný termín konania podujatia          
( uveďte v tvare dd/mm/rr)

Celkový rozpočet projektu (zahŕňa požadovanú 

dotáciu, povinné spolufinancovanie, vlastné zdroje, 

iné zdroje)

Celkový oprávnený rozpočet projektu (zahŕňa 

90 % oprávnených výdavkov požadovanej dotácie a 

spolufinancovanie 10 % )

Požadovaná výška dotácie z rozpočtu KSK ( 
90% z celkového oprávneného rozpočtu )  

Povinné spolufinancovanie ( 10 % z celkového 

oprávneného rozpočtu )

3. POPIS PROJEKTU 

2. ÚDAJE O PROJEKTE

3.2 CHARAKTERISIKA PROJEKTU: popíšte zámer, ciele projektu, jeho ideové východiská.Uveďte spoluorganizátorov, partnerov, prípadne účinkujúcich. 

Popíšte celkový prínos projektu pre rozvoj cestovného ruchu, udržateľnosť projektu, medzinárodný rozmer, max.v rozsahu 4.000 znakov 

3.1 STRUČNÝ OPIS PROJEKTU : stručne popíšte zámery,ciele, aktivity v rozsahu max.1500 znakov.Text bude použitý na propagáciu projektu na 

www.terraincognita.sk 
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3.4 ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivityv tvare mm/rr 

3.5 CIEĽOVÉ SKUPINY: popíšte cieľové skupiny, prínos projektu pre tieto skupiny a predpokladaný počet jednotlivcov, na ktorých bude mať projekt dopad v 

rozsahu max.1000 znakov 

Koniec aktivity v tvare mm/rr 

3.3 VÝSTUPY PROJEKTU: jasne a konkrétne uveďte aké budú plánované výstupy projektu, špecifikujte ich rozsah. max 1000 znakov 
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že všetky predložené dokumenty sú totožné s originálom. 

že som je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora).

že nemám ku dňu podania žiadosti nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

3.6 PREDPOKLADANÝ POČET NÁVŠTEVNÍKOV: napíšte odhadovaný počet návštevníkov na podujatí

4. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 
Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem : 

že všetky informácie uvedené v žiadosti o dotáciu/účelové finančné prostriedky ako aj vo všetkých prílohách sú úplné, pravdivé a správne. 

že mi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomooc a podporu poskytovanú z fondov 

Európskej únie ( vzťahuje sa na subjekty uvedené v § 8 ods.8.zák.č 583/2004 Z.z.).

že nie som ku dňu podania žiadosti v nútenej správe (vzťahuje sa na obce). 

3.7  PROPAGÁCIA PROJEKTU: popíšte spôsoby propagácie a ako bude propagácia prebiehať,  napr.články, webové stránky, sociálne siete max.v rozsahu 1000 

znakov.

že nemám ku dňu podania žiadosti odotáciu daňové nedoplatky.

že nemám aktivity v predkladanom projekte podporené z iných dotačných a grantových systémov.

 
že v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z 

rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita a v zhode s pravidlami financovania, podiel spolufinancovania z vlastných 

zdrojov Žiadateľa predstavuje minimálne 10 % z celkového oprávneného rozpočtu projektu a že týmito finančnými prostriedkami ako Žiadateľ disponujem.

 

že voči mne nie je vyhlásený konkurz, nie je vlikvidácii, v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 

alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku (nie je relevatné pre subjekty verejnej správy) .

že voči mne ku dňu podania žiadosti nie je vedený výkon rozhodnutia.

že som za posledné tri roky neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

že mám vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Košického samosprávneho kraja.
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.................................................................

Miesto/dátum 

Súhlasím so spracovaním údajov: Vyplnením formulára : /Žiadosť o dotáciu / účelové finančné prostriedky na podporu cestovného ruchu na rok 2021", 

dávam dobrovoľný súhlas na spracovanie uvedených údajov. Súhlas dávam podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

neskorších zákonov účinného od 25.08.2018 (ďalej len: " Zákon o ochrane osobných údajov ") a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 

27.Apríla 2016. 

..............................................................................

Pečiatka a podpis/y štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov žiadateľa

Informácia o spracúvaní osobných údajov 
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