
Príloha č. 3 Formulár žiadosti o dotáciu 

Oblasť poskytnutia dotácii, 

účelových finančných prostriedkov

Opatrenie:

Názov projektu:

Miesto realizácie: (lokalita, okres, 

kraj)Predpokladaný začiatok realizácie 

projektu (najskorší termín začiatku 

Január 2022, uveďte v tvare 

dd/mm/rr)

Predpokladaný koniec realizácie 

projektu (najneskôr 31.10.2022 / 

31.10.2023, uveďte v tvare 

dd/mm/rr) 

Celkový rozpočet projektu 

Požadovaná výška dotácie z rozpočtu 

KSK 

Povinné spolufinancovanie 

Názov/meno:

Sídlo:

PSČ:

Obec:

Okres:

Kraj:

Číslo telefónu:

E-mail:

Právna forma:

IČO: 

Je žiadateľ členom OOCR na území 

Košického kraja, ktorá je členom 

Košice Región Turizmus?:

Platca DPH:

Meno a priezvisko:

Číslo telefónu:

E-mail:

Meno a priezvisko:

Číslo telefónu:

E-mail:

Meno a priezvisko:

Číslo telefónu:

E-mail:

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

9/2011 v platnom znení 

2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja  

2.1. Ekoturizmus / 2.2. Veľké rozvojové projekty / 2.3 Cykloturizmus

KONTAKTNÉ ÚDAJE  ŽIADATEĽA

áno / nie

áno / nie

Štatutárny zástupca žiadateľa

Štatutárny zástupca žiadateľa (ak sú viacerí)

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti
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Vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti: 

Názov katastrálneho územia:

Parcelné číslo pozemku registra "C" 

alebo "E":

Číslo listu vlastníctva:

Súpisné číslo stavby:

Číslo bytu/nebytového priestoru (ak 

je relevantné )

rok n rok n-1

ÚDAJE ZA ÚČELOM OVERENIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA - kde sa bude projekt realizovať                                               

a) vlastník nehnuteľosti                                                                                                    

b) nájomca nehnuteľnosti

c) iné - uveďte aké 

Výška poskytnutej minimálnej pomoci v € počas aktuálneho a predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov

rok n-2

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA: stručne popíšte skúsenosti s prípravou a realizáciou obdobných projektov za posledné 3 roky, 

max.v rozsahu 1000 znakov.

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

propagáciu projektu na www.terraincognita.sk 

CHARAKTERISIKA PROJEKTU: podrobne popíšte zámer, ciele projektu, jeho ideové východiská. Uveďte spoluorganizátorov, 

partnerov, zapojenie lokálnej komunity. Konkrétne uveďte o aký druh produktu, služby v oblasti cestovného ruchu ide,  v 

rozsahu max 4000 znakov 

Prínos projektu pre rozvoj ekoturizmu  / turizmu - podľa zvoleného programu

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 

Popis značenia a navigácie k projektu - popíšte, ako bude značený projekt, kde umiestnite navigačné tabule, akými spôsobmi 

bude zabezpečené, aby návštevník vedel miesto nájsť. Tiež je potrebné popísať, kde budú zverejnené otváracie hodiny - ak 

relevantné.                        
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Indikátory destinačnej spolupráce 

Počet nových partnerstiev 

vzniknutých vďaka projektu
povinný

Počet osôb priamo zapojených do 

projektu
povinný

Počet podporených kultúrno-

historických alebo prírodných 

pamiatok v kraji 

povinný

Počet kultúrno-historických alebo 

prírodných lokalít zapojených do 

projektu

povinný

Počet zapojených regionálnych 

subjektov do projektu
povinný

Indikátory výsledkové:

Počet vytvorených nových 

produktov
alternatívny

Počet zlepšených produktov alternatívny

Počet návštevníkov 

atraktivity/lokality v súčasnosti povinný

Odhad na zvýšenie počtu 

návštevníkov v roku nasledujúcom 

po implementácií projektu (v 1. roku 

otvorenia projektu pre verejnosť) 

povinný

Počet nových infraštruktúrnych 

objektov
alternatívny

Počet zrekonštruovaných 

infraštruktúrnych objektov
alternatívny

VÝSLEDKY PROJEKTU: popíšte jasne čo očakávate od projektu, napríklad zvýšenie návštevnosti lokality, zvýšenie povedomia 

o ponuke cestovného ruchu, rast tržieb z cestovného ruchu v destinácií, zachovanie historického dedičstva, zvýšenie 

povedomia o kultúrnych hodnotách v území, zvýšenie kvality služieb  a pod.  Rozsah. max 1000 znakov. 

VÝSTUPY PROJEKTU: jasne a konkrétne uveďte aké budú plánované výstupy projektu, teda konkrétne  

tovary/produkty/objekty, ktoré ostanú na mieste realizácie projektu po jeho ukončení, napríklad 3km novej cyklotrasy, 

turistické informačné centrum, zrekonštruované ekomúzeum, vyhliadková veža,  - špecifikujte ich rozsah. max 1000 znakov. 

UDRŽATEĽNOSŤ VÝSTUPOV PROJEKTU: Popíšte udržateľnosť výstupov projektu aspoň 5 rokov po jeho ukončení, max.v 

rozsahu 1000 znakov.

INDIKÁTORY PROJEKU:

Hodnota:
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Návštevnícka kapacita 

novovytvorenej 

atrakcie/infraštruktúry (za deň)

povinný

Návštevnícka kapacita 

novovytvorenej 

atrakcie/infraštruktúry (za rok)

povinný

Počet hodín počas ktorých je 

návštevníkovi ponúknutý produkt

povinný

Počet hodín počas ktorých je 

návštevníkovi ponúknutý produkt po 

realizácií projektu
povinný

Indikátory ekonomicko-sociálne: 

Počet vytvorených nových 

pracovných miest 
povinný

Indikátory publicity: 

Počet mediálnych výstupov 

propagujúci kraj/poskytovateľa 

dotácie/sprostredkovateľský orgán

povinný

Počet oslovených osôb vďaka 

mediálnym výstupom
povinný

Názov rizika Popis rizika

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v tvare mm/rr 

Forma propagácie Množstvo propagačných materiálov

Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že: 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

POPIS MOŽNÝCH OHOZENÍ: uveďte možné ohrozenia a riziká realizácie projektu ako aj spôsob ich eliminácie, navrhovaných 

riešení max. v rozsahu 1500 znakov. 

Spôsob eliminácie rizika

PROPAGÁCIA PROJEKTU: popíšte spôsoby propagácie a ako bude propagácia prebiehať, napr.články, webové stránky, 

sociálne siete max.v rozsahu 1000 znakov.

Umiestnenie propagačných materiálov

Koniec aktivity v tvare mm/rr 

b. nie je daňovým dlžníkom,

c. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,d. nie je ku dňu podania žiadosti voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácia nebolo proti nemu 

zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e. nie je ku dňu podania žiadosti v likvidácii,

f. mu nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 

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

Všetky informácie uvedené v žiadosti o dotáciu / účelové finančné prostriedky ako aj vo všetkých prílohách sú úplné, 

pravdivé a správne. 

a. nie je dlžníkom na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
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...........................................................

....
Miesto/dátum 

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

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

g. žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,

h. nie je ku dňu podania žiadosti o dotáciu v nútenej správe (vzťahuje sa na obce),

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

verejného sektora),

j. má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Košického samosprávneho kraja.

k. žiadateľ o poskytnutie dotácie nemá aktivity v predkladanom projekte podporené z iných dotačných a grantových systémov,

Všetky predložené dokumenty sú totožné s originálom.

Informácia o spracúvaní osobných údajov 
Súhlasím so spracovaním údajov: Vyplením formulára : "Žiadosť o dotáciu / účelové finančné prostriedky na pdoporu 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. 

l. prehlásenie žiadateľa, že disponuje finančnými prostriedkami na spolufinancovanie.
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