
VÝZVA NA PODPORU CESTOVNÉHO 
RUCHU CEZ PROGRAM TERRA 

INCOGNITA NA ROK 2022



TERMÍN VYHLÁSENIA VÝZVY TERMÍN UZAVRETIA VÝZVY

03. SEPTEMBER 2021 24. OKTÓBER 2021



OBLASTI PODPORY
PROJEKTY ZAMERANÉ NA PODPORU INFRAŠTRUKTÚRY

EKOTURIZMUS VEĽKÉ ROZVOJOVÉ 
ATRAKCIE

CYKLOTURIZMUS



CELKOVÁ ALOKÁCIA PODPORY 

1. milión,- €
infraštruktúra



OPRÁVNENÉ SUBJEKTY
• Právnické osoby 

o so sídlom na území KSK
o poskytujúce služby obyvateľom KSK

• Fyzické osoby (podnikatelia) 
o so sídlom na území KSK
o poskytujúce služby obyvateľom KSK

• Organizácie, ktorých zakladateľom je KSK



EKOTURIZMUS

Minimálna výška žiadanej sumy:    5.000 €
Maximálna výška žiadanej sumy: 50.000 €

Alokácia programu: 250.000,- €

Termín realizácie: 31. október 2022



EKOTURIZMUS

Očakávaným výsledkom projektov sú produkty cestovného ruchu v oblastiach
agroturizmu, prírodného turizmu, vidieckeho turizmu, vodáckeho turizmu,
astronomického turizmu či geoturizmu.

• Podpora infraštruktúrnych projektov založených na princípoch ekoturizmu.
• Tvorba zážitkových produktov prostredníctvom nových infraštruktúrnych prvkov.
• Produkty cestovného ruchu, ktoré sú stavané na autentických hodnotách daného územia.



EKOTURIZMUS
Príklady oprávnených aktivít:

• obnova a rekonštrukcia technických a historicko-kultúrnych objektov, 
• vyhliadkové veže, 
• budovanie technického zázemia pre kempy, 
• požičovne športových potrieb a plavidiel (nie nákup športových potrieb a plavidiel),
• podpora údržby modernizácie a úpravy existujúcich turistických chodníkov, cyklotrás a 

cyklotrailov, 
• budovanie altánkov a odpočinkových miest, prístreškov, turistických útulní na turistických 

a cyklistických trasách, 
• budovanie a obnova menších objektov súvisiacich s kúpeľníctvom a oddychom v prírode, 

vznik oddychových zón v prírodných lokalitách, atď.



EKOTURIZMUS

Oprávnené výdavky:

• práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, 
• vrátane stavebných a iných odborných prác,
• nájom techniky na realizáciu projektu,
• náklady na prepravu techniky,
• navigácia k výstupom projektu s cieľom nasmerovať návštevníka,
• materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
• obstaranie/nákup hmotného a nehmotného majetku, hnuteľných 
• a nehnuteľných vecí,
• nákup mobiliáru a prvkov drobnej architektúry.



Minimálna výška žiadanej sumy:    50.000 €
Maximálna výška žiadanej sumy: 200.000 €

Alokácia programu: 600.000,- €

Termín realizácie: 31. október 2023

VEĽKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY



• Podpora je určená na realizáciu veľkých investičných projektov zameraných na vytvorenie silnej 
turistickej atrakcie pre širokú verejnosť.

• Budovanie novej infraštruktúry v cestovnom ruchu, obnova a dobudovanie existujúcej
infraštruktúry v cestovnom ruchu.

• Vybudovaná atrakcia musí byť novou, nosnou atrakciou v oblasti za dodržania podmienky, že sa v
okolí (cca. 80 km) nenachádza atrakcia obdobného charakteru.

VEĽKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY



Príklady oprávnených aktivít:

• lanové dráhy, 
• lezecké parky, 
• športové multifunkčné areály, 
• viacúrovňové ihriská, 
• ferratové a lezecké trasy, 
• vleky a lanovky okrem lyžiarskych vlekov, 
• bobové dráhy, atď.

VEĽKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY



VEĽKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Oprávnené výdavky:

• práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, 
• vrátane stavebných a iných odborných prác,
• nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení,
• náklady na prepravu techniky,
• navigácia k výstupom projektu s cieľom nasmerovať návštevníka 
• obstaranie/nákup hmotného a nehmotného majetku, hnuteľných 
• a nehnuteľných vecí,
• materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
• nákup mobiliáru a prvkov drobnej architektúry,
• náklady súvisiace s verejným obstarávaním max. vo výške 2000 €.



CYKLOTURIZMUS

Minimálna výška žiadanej sumy:    5.000 €
Maximálna výška žiadanej sumy: 50.000 €

Alokácia programu: 150.000,- €

Termín realizácie: 31. október 2022



CYKLOTURIZMUS

• Podpora budovania a rozširovania infraštruktúrnych projektov spojených s rozvojom
cykloturistiky.

• Zlepšenie orientácie a vytvorenie povedomia o území KSK, ako o modernej cykloturistickej
destinácii.

• Projekty súvisiace s údržbou, modernizáciou, úpravou a tvorbou cyklotrás a cyklotrailov,
obnovou značenia cyklotrás, zlepšením navigácie cyklistov, výstavbou doplnkovej
infraštruktúry pre cyklistov, atď.



CYKLOTURIZMUS
Príklady oprávnených aktivít:

• údržba, modernizácia, úprava a tvorba cyklotrás a cyklotrailov,
• obnova značenia cyklotrás,
• zlepšenie navigácie cyklistov,
• výstavba doplnkovej infraštruktúry pre cyklistov,
• výstavba servisných stojanov,
• výstavba nabíjacích staníc pre elektrobicykle,
• výstavba odpočívadiel,
• tvorba cyklomáp,
• budovanie požičovní cyklistických potrieb, atď.



CYKLOTURIZMUS

Oprávnené výdavky:

• práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných 
odborných prác,

• nájom techniky na realizáciu projektu,
• náklady na prepravu techniky,
• navigácia k výstupom projektu s cieľom nasmerovať návštevníka,
• materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
• obstaranie/nákup hmotného a nehmotného majetku, hnuteľných 
• a nehnuteľných vecí,
• nákup mobiliáru a prvkov drobnej architektúry.



SPOLUFINANCOVANIE

Dotácia sa môže poskytnúť vo výške max. 90 % z celkového schváleného
rozpočtu projektu. Celkový schválený rozpočet môže obsahovať len
oprávnené výdavky.

Celkový rozpočet Dotácia Spolufinancovanie

100 % Max. 90 % 10 %



SPÔSOBY PODANIA ŽIADOSTI

• ONLINE cez aplikáciu E-GRANT 

Termín uzávierky podávania žiadostí je 24. 10. 2021, do 17:00



www.TERRAINCOGNITA.sk



Príklady dobrej praxe



Názov projektu: Včely Raja
Prijímateľ: Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice



Názov projektu: Včely Raja
Prijímateľ: Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice



Názov projektu: Lesný kúpeľ
Prijímateľ: Lesná pedagogika, o.z.



Názov projektu: Morské oko – exteriérová prírodovedná učebňa
Prijímateľ: Zlatica Madarasová



Názov projektu: Vodný mlyn a tradičné remeslá
Prijímateľ: Vodný mlyn Kováčová, o.z.



Názov projektu: Náučný chodník Hornád-Milič
Prijímateľ: CEiTV, o.z.



Názov projektu: Náučný chodník Hornád-Milič
Prijímateľ: CEiTV, o.z.



Kontakty:

JUDr. Lenka Vargová Jurková
E-mail: lenka.jurkova@kosiceregion.com
Tel.: 0918 766 009

Ing. Zuzana Pajtášová
E-mail: zuzana.pajtasova@kosiceregion.com
Tel.: 0910 924 823

Ing. Veronika Mohňanská
E-mail: veronika.mohnanska@kosiceregion.com
Tel.: 0911 279 898

info@terraincognita.sk

Ing. Zuzana Lučanská
E-mail: zuzana.lucanska@kosiceregion.com
Tel.: 0905 565 005



Ďakujem za pozornosť


