
Príloha č. 3 Formulár žiadosti o dotáciu 

Oblasť poskytnutia dotácii, 
účelových finančných 
Opatrenie:
Názov projektu:

Miesto realizácie: (lokalita, 
okres, kraj)

Začiatok realizácie projektu 
(najskorší termín začiatku 
1.3.2022, uveďte v tvare 
dd/mm/rr)
Koniec realizácie projektu 
(najneskôr 31.10.2022, 
uveďte v tvare dd/mm/rr) 
Celkový rozpočet projektu 
Požadovaná výška dotácie z 
rozpočtu KSK 
Povinné spolufinancovanie 

Názov/meno:

Sídlo:

Číslo telefónu:

E-mail:

Právna forma:

IČO: 
Je žiadateľ členom OOCR na 
Od kedy ste členom OOCR? 

Platca DPH:

Meno a priezvisko:

Číslo telefónu:

E-mail:

Meno a priezvisko:

Číslo telefónu:

E-mail:

Meno a priezvisko:

Číslo telefónu:

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Štatutárny zástupca žiadateľa (ak sú viacerí)

áno / nie

áno / nie

Štatutárny zástupca žiadateľa

ÚDAJE ŽIADATEĽA

Žiadosť o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického 
samosprávneho kraja podľa VZN č. 9/2011 v platnom znení 

Oblasť podpory: 1.  Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného 
ruchu
1.1. Medzinárodné podujatia/ 1.2. Regionálne/Top podujatia 
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E-mail:

CIEĽOVÉ SKUPINY: popíšte cieľové skupiny na ktoré sa podujatie zameriava a odhadnite ich množstvo 
alebo pomer k celkovej návštevnosti , v rozsahu max.1000 znakov 

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA: stručne popíšte skúsenosti s prípravou a realizáciou obdobných projektov za 
posledné 3 roky, max.v rozsahu 1000 znakov.

CHARAKTERISIKA PROJEKTU: 
1. Podrobne popíšte zámer, ciele projektu, jeho ideové východiská a tému
2. Uveďte a popíšte spôsob zapojenia spoluorganizátorov, partnerov, lokálnej komunity. 
3. Popíšte bližšie miesto realizácie podujatia a prečo ste si ho vybrali. Popíšte vybavenosť lokality na 
realizáciu podujatia. 
4. Popíšte význam podujatia v rámci miesta jeho realizácie. 
5. V prípade, že projekt poukazuje na prírodné či kultúrne bohatstvo Košického kraja, popíšte ako.  
6. Uveďte aj predpokladaný termín realizácie podujatia.   

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER PODUJATIA: 
V prípade medzinárodného podujatia popíšte v čom spočíva medzinárodný charakter podujatia. 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v tvare mm/rr 

Prínos projektu pre rozvoj cestovného ruchu. Popíšte akým spôsobom zvýši dané podujatie počet 
návštevníkov v Košickom kraji a tým aj počet prenocavaní? Ako prispieva dané podujatie k zvyšovaniu 
kvality poskytovaných služieb a ponuky v cestovnom ruchu?

Predpokladaný počet návštevníkov: uveďte predpokladaný počet návštevníkov, ktorých očakávate 
počas projektu na podujatí. 

PROGRAM PODUJATIA: podrobne popíšte plánovaný program podujatia, čím by sa malo podujatie líšiť 
od predošlého ročníka, čo bude najväčší "ťahúň" pre návštevníkov, čím sa podujatie odlíši od iných 
podobných podujatí. V prípade potreby je možné priložiť prílohu s návrhom programu. 

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

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že: 

Všetky informácie uvedené v žiadosti o dotáciu / účelové finančné prostriedky ako aj vo všetkých 

Koniec aktivity v tvare mm/rr 
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..................................................
.............

Miesto/dátum 

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.),

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 

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

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,

l. prehlásenie žiadateľa, že disponuje finančnými prostriedkami na spolufinancovanie.
Všetky predložené dokumenty sú totožné s originálom.

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

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 
e. nie je ku dňu podania žiadosti v likvidácii,
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