
VÝZVA NA PODPORU CESTOVNÉHO 
RUCHU CEZ PROGRAM TERRA 

INCOGNITA NA ROK 2022 

Oblasť podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na 
rozvoj cestovného ruchu v Košickom kraji



TERMÍN VYHLÁSENIA VÝZVY TERMÍN UZAVRETIA VÝZVY

15. DECEMBER 2021 31. JANUÁR 2022



CELKOVÁ ALOKÁCIA PODPORY 

300 000 €
podujatia



OPATRENIA

1.1 Medzinárodné 
podujatia

1.2 Regionálne/TOP 
podujatia



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



MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA

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

Alokácia opatrenia: 200.000,- €

Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 1.3.2022
Najneskorší termín ukončenia realizácie projektu: 31.10.2022



Medzinárodné podujatia

Očakávaným výsledkom projektov sú medzinárodné podujatia, ktoré svojím
charakterom dokážu osloviť a prilákať návštevníkov a účastníkov aj spoza hraníc
Slovenska.

• Podpora je viazaná na kvalitnú publicitu podujatí a potenciál podpory dobrého mena Košického 
samosprávneho kraja v rámci propagácie podujatia a na podujatí samotnom. 

• Budú podporené medzinárodné podujatia s minimálne 3-ročnou históriou. 
• Medzinárodný charakter podujatia sa týka účastníkov podujatia alebo jeho návštevníkov. 
• Dotácia nie je určená na organizovanie podujatí lokálneho charakteru.



Minimálna výška žiadanej sumy:    3.000 €
Maximálna výška žiadanej sumy: 20.000 €

Alokácia opatrenia: 100.000,- €

Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 1.3.2022
Najneskorší termín ukončenia realizácie projektu: 31.10.2022

REGIONÁLNE/TOP PODUJATIA



• Podpora je zameraná na regionálne podujatia v oblasti kultúry, umenia, športu, prezentácie 
tradícií, histórie regiónu a gastronómie. 

• Cieľom podpory regionálnych podujatí je rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom rozšírenia 
ponuky cestovného ruchu za účelom prilákania väčšieho počtu návštevníkov do územia. 

• Tieto podujatia by mali propagovať a zvyšovať atraktivitu miesta realizácie a jeho blízkeho 
okolia, zapájať lokálnu komunitu, podporovať medzisektorovú spoluprácu a podporovať 
budovanie partnerstiev.

Regionálne/TOP podujatia



Oprávnené výdavky:

• realizácia programu podujatia,
• organizačno-technické zabezpečenie podujatia,
• materiálové zabezpečenie podujatia,
• marketing.



Neoprávnené výdavky:

• úhrada miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, úhrada stravného, 
náhrad zamestnancov, nákup alkoholu a tabakových výrobkov, 

• občerstvenie a pohostenie, 
• finančné ceny, 
• výdavky na spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie, koordinácia projektu, 
• výdavky na právne, ekonomické, audítorské služby, 
• výdavky na služby verejného obstarávania, 
• prevádzkové náklady organizácie, 
• nákup osobných motorových vozidiel, motocyklov, bicyklov, 
• bankové, správne, poštovné a manipulačné poplatky, 
• poplatky, ktoré majú charakter sankcie, 
• dane z príjmov, poistné, nákup PHM, 
• úroky z úverov a pôžičiek a ďalšie finančné poplatky, 
• DPH v prípade, ak má žiadateľ nárok na jeho odpočet, 
• nákup pozemkov a budov.



Medzinárodné podujatia

Povinné prílohy:

1. Podrobný rozpočet projektu
2. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie
3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa
4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa
5. Stručný popis minimálne trojročnej histórie medzinárodného podujatia vrátane dokladovania 

príkladov mediálnej odozvy, fotodokumentácie a uvedenia počtu návštevníkov za
predchádzajúce ročníky v rozsahu max. 2 strany formátu A4.

6. Mediálny plán alebo plán publicity podujatia v danom roku.



Regionálne/TOP podujatia

Povinné prílohy:

1. Podrobný rozpočet projektu
2. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie
3. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa
4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa
5. Stručný popis histórie podujatia (vrátane dokladovania príkladov mediálnej odozvy,

fotodokumentácie a uvedenia počtu návštevníkov) sa prikladá v prípade, ak ide o podujatie
s minimálne jednoročnou históriou v rozsahu max. 3 strany formátu A4. V prípade nových
podujatí sa vyžaduje Koncepcia smerovania podujatia na 3 roky.



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 %



FINANCOVANIE PROJEKTU

Podujatia < 90 dní:
a) prvá časť vo forme preddavku vo výške 70 % schválenej dotácie, bude žiadateľovi

poskytnutá do 10 dní po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) druhá časť vo výške 30 % schválenej dotácie, bude žiadateľovi poskytnutá po schválení

záverečného vyúčtovania dotácie Riadiacim výborom programu Terra Incognita. Žiadateľ
je povinný z vlastných zdrojov predfinancovať túto časť dotácie, ktorá mu bude po
schválení záverečnej hodnotiacej správy refundovaná!



FINANCOVANIE PROJEKTU

Podujatia > 90 dní:
a) prvá časť vo forme preddavku vo výške 30 % schválenej dotácie, bude žiadateľovi

poskytnutá do 10 dní po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) druhá časť vo forme preddavku vo výške 40 % schválenej dotácie, bude žiadateľovi

poskytnutá do 10 dní odo dňa schválenia priebežnej hodnotiacej správy a priebežného
vyúčtovania žiadateľa sprostredkovateľským orgánom,

c) tretia časť vo výške 30 % schválenej dotácie, bude žiadateľovi poskytnutá po schválení
záverečného vyúčtovania dotácie Riadiacim výborom programu Terra Incognita. Žiadateľ
je povinný z vlastných zdrojov predfinancovať túto časť dotácie, ktorá mu bude po
schválení záverečnej hodnotiacej správy refundovaná!



SPÔSOBY PODANIA ŽIADOSTI

• ONLINE cez aplikáciu E-GRANT 

Termín uzávierky podávania žiadostí je 31. január 2022 o 17:00



www.TERRAINCOGNITA.sk



Dôležité dokumenty:
1. Výzva na podporu cestovného ruchu pre rok 2022 – podpora podujatí
2. Príručka pre žiadateľa o dotáciu z výzvy 2022 – podpora podujatí
3. Príloha č. 1 Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti – podpora podujatí
4. Príloha č. 2 Formulár odborného hodnotenia žiadosti – podpora podujatí
5. Príloha č. 3 Ukážka žiadosti – podpora podujatí
6. Príloha č. 4 Rozpočet projektu – podpora podujatí
7. Manuál publicity programu Terra Incognita 2022

www.terraincognita.sk/dokumenty/dokumenty-k-aktualnej-vyzve-2022-podujatia/



Kontakty:

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


