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1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Košický samosprávny kraj (ďalej aj „KSK“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Košického
samosprávneho kraja č. 9/2011 o poskytovaní dotácií / účelových finančných prostriedkov z rozpočtu
KSK v rámci programu Terra Incognita (ďalej len „VZN KSK č. 9/2011) zo dňa 21.2.2011 vyhlasuje
nasledovnú výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií/ účelových finančných prostriedkov
na podporu cestovného ruchu pre rok 2022.
Dotačná výzva programu Terra Incognita slúži ako nástroj na poskytovanie dotácii / účelových
finančných prostriedkov ( ďalej len „dotácií“) pre všetky oprávnené subjekty špecifikované vo výzve.
Jej hlavným zámerom je podpora projektov, ktoré prispejú k rozvoju kultúrneho cestovného ruchu,
zlepšeniu kvality života obyvateľov v Košickom kraji, zvýšeniu príťažlivosti Košického kraja a tým aj
zvýšeniu jeho návštevnosti. Zámerom je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného
cestovného ruchu ako aj podpora a rozvoj zážitkového turizmu prostredníctvom vytvorenia trvalo
udržateľnej ponuky produktov a služieb na území Košického kraja.

2.

PODMIENKY POSKYTNUTIA DOTÁCIE, ÚČELOVÝCH
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Cieľom poskytovania dotácií/účelových finančných prostriedkov je prostredníctvom dotačných
opatrení podporovať aktivity, podujatia a projekty ktoré:
prispievajú k zachovaniu a propagácii kultúrneho, historického a prírodného dedičstva v
Košickom kraji s významným dopadom na rozvoj cestovného ruchu,
vytvárajú podmienky pre zlepšenie a rozvoj atraktivít, regionálnych produktov a služieb v
cestovnom ruchu, ktoré vytvárajú nezabudnuteľné zážitky,
zvyšujú počet návštevníkov v Košickom kraji a tým aj priemernú dobu pobytu (prenocovaní),
prispievajú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb a ponuky v cestovnom ruchu
a pomáhajú uspokojovať potreby čoraz náročnejších návštevníkov,
podporujú vzájomnú synergickú spoluprácu verejného, súkromného a občianskeho sektora,
znižujú negatívne dopady na zmeny klímy,
uspokojujú potreby návštevníka,
vytvárajú trvalo udržateľné produkty, ktoré svojou existenciou zachovávajú a približujú krásu
a potenciál Košického kraja aj pre ďalšie generácie.

3. OBLASTI POSKYTNUTIA DOTÁCIE, ÚČELOVÝCH FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV
Dotačná výzva zohľadňuje existujúce a strategicky významné rozvojové možnosti v oblasti podpory
kultúry a cestovného ruchu cez nasledovné oblasti poskytovania dotácií/účelových finančných
prostriedkov.
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Oblasť poskytnutia dotácií/
účelových finančných
prostriedkov

Opatrenie

Alokácia opatrenia

1.1.Medzinárodné podujatia

200 000,00 EURO

1.2. Regionálne/TOP podujatia

100 000,00 EURO

1. Podpora podujatí s dôrazom
na rozvoj cestovného ruchu

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť maximálne jednu žiadosť o poskytnutie dotácie/účelových
finančných prostriedkov. Jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá dotácia/účelové finančné
prostriedky maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov
poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť
poskytnuté ako minimálna pomoc.
Podporovaný môže byť iba projekt, ktorý nezískal na rovnakú aktivitu dotáciu/účelové finančné
prostriedky, resp. inú finančnú pomoc priamo od Košického samosprávneho kraja počas doby
realizácie projektu.
Zakazuje sa dvojité financovanie konkrétnej aktivity z viacerých zdrojov. Za dvojité financovanie sa
považuje najmä: predloženie toho istého výdavku vo vyúčtovaní v rámci rôznych projektov
spolufinancovaných z iných verejných alebo súkromných grantových programov.
Výška finančných prostriedkov v tejto výzve bude zverejnená po schválení rozpočtu Košického
samosprávneho kraja, ktorý určí presnú alokáciu finančných prostriedkov, maximálne však do výšky
alokácie určenej pri jednotlivých opatreniach. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
Košický samosprávny kraj a Sprostredkovateľský orgán si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť, doplniť
alebo upraviť výšku alokácie alebo podmienky výzvy.

4. OPATRENIA
Oblasť č. 1: Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu
Podpora je určená pre organizátorov podujatí na území Košického kraja, ktoré majú svojou kvalitou
a rozsahom vplyv na návštevnosť oblasti, v ktorej sa konajú, na rozvoj cestovného ruchu a na
propagáciu destinácie.
Oblasť je zameraná na podporu podujatí s regionálnym, nadregionálnym a medzinárodným
významom v oblasti športu, kultúry a umenia, ktoré vykazujú známky vysokej kvality a jedinečnosti.
Cieľom podpory podujatí je zvýšiť atraktivitu Košického kraja, zlepšiť a rozšíriť ponuku produktov
kultúrneho cestovného ruchu, pripraviť návštevníkovi jedinečný zážitok, podporiť a skvalitniť
kultúrne zázemie a rozširovať možnosti kultúrneho vyžitia na území Košického kraja
a v neposlednom rade zvýšiť návštevnosť počtu prenocovaní a pobytov na území Košického kraja.
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OPATRENIE 1.1.MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA
Účel, na ktorý môže byť
poskytnutá dotácia:

Podpora je určená pre medzinárodné festivaly v oblasti kultúry,
umenia a medzinárodné športové podujatia.
Podpora medzinárodných podujatí 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, ktoré majú významný dopad na rozvoj cestovného ruchu
v Košickom kraji.
Medzinárodný charakter podujatia sa týka účastníkov podujatia
alebo jeho návštevníkov.
Dotácia nie je určená na organizovanie podujatí lokálneho
charakteru.

Špecifický doklad (príloha)
žiadosti:

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.

Minimálna výška žiadanej
dotácie:

5.000 €

Maximálna výška žiadanej
dotácie:

50.000 €

Skupiny oprávnených
výdavkov:
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●
●
●
●

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

Jednotlivé oprávnené výdavky je potrebné v rozpočte rozdeliť a priradiť do skupiny bežných alebo
kapitálových výdavkov podľa platnej legislatívy.
OPATRENIE 1.2. REGIONÁLNE/TOP PODUJATIA
Účel, na ktorý môže byť
poskytnutá dotácia:

Podpora je zameraná na regionálne podujatia v oblasti kultúry,
umenia, športu, prezentácie tradícií, histórie regiónu a
gastronómie. Cieľom ich podpory 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.
Svojou kvalitou a obsahom by mali byť schopné prilákať
návštevníkov zo širšieho regiónu aj iných krajov. Pre posudzovanie
a hodnotenie podujatia bude dôležitá téma a dramaturgia
podujatia, ich prípadná inovatívnosť a kreatívnosť, atraktivita
miesta konania podujatia, zapojenie partnerov do spolupráce
a konečný prínos pre cestovný ruch.
Dotácia nie je určená na organizovanie podujatí lokálneho
charakteru
(napr. obecné slávnosti, tanečné zábavy pre
miestnych obyvateľov, súťaže v speve, tanci a pod.).
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●

Špecifický doklad (príloha)
žiadosti:

●

V prípade, ak ide o podujatie s minimálne jednoročnou
históriou žiadateľ dokladuje Stručný popis histórie
podujatia, ktorý obsahuje popis podujatia, počet
návštevníkov, príklad mediálnej odozvy, fotografie
v rozsahu max. 3 strany formát A4.
V prípade nových podujatí sa vyžaduje
Koncept
smerovania podujatia na 3 roky, ktorý by mal obsahovať
odpovede na základné otázky organizácie a zabezpečenia
podujatia.

Minimálna výška žiadanej
dotácie:

3.000 €

Maximálna výška žiadanej
dotácie:

20.000 €

Skupiny oprávnených
výdavkov:

●
●
●
●

realizácia programu podujatia,
organizačno-technické zabezpečenie podujatia,
materiálové zabezpečenie podujatia,
marketing (Odporúča sa tieto výdavky pri písaní projektovej žiadosti
konzultovať so sprostredkovateľským orgánom.) Tieto výdavky by
nemali tvoriť zásadnú časť rozpočtu projektu.

Neoprávnené výdavky:
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● 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 s výnimkou materiálnych nákladov
súvisiacich s realizáciou podujatia,
● 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
a pod.,
● 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,
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● nákup pozemkov a budov.
Jednotlivé oprávnené výdavky je potrebné v rozpočte rozdeliť a priradiť do skupiny bežných alebo
kapitálových výdavkov podľa platnej legislatívy.

5. FINANCOVANIE PROJEKTU
a) Všetky finančné operácie súvisiace s realizáciou projektu budú prebiehať a následne budú
spracované v eurách.
b) Schválená dotácia / účelové finančné prostriedky bude žiadateľovi poskytnutá na samostatný
účet používaný iba na účely projektu podporovaného v rámci tejto dotačnej výzvy.
c) Výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými
záznamami, ktoré sú riadne evidované u žiadateľa v súlade s platnou legislatívou.
d) Finančné prostriedky budú poskytnuté prijímateľovi v zmysle VZN KSK č. 9/2011 podľa článku
V ods. 2 a 3 nasledovne:
1. V prípade projektov, ktorých dĺžka realizácie (dĺžka obdobia medzi začiatkom
realizácie projektu a koncom realizácie projektu uvedenom v projektovej žiadosti)
nepresiahne 90 dní:
i. prvú časť vo forme preddavku vo výške 70 % schválenej dotácie poskytne do
10 dní po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie,
ii. 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!
2. V prípade projektov, ktorých dĺžka realizácie (dĺžka obdobia medzi začiatkom
realizácie projektu a koncom realizácie projektu uvedenom v projektovej žiadosti)
presiahne 90 dní:
i. prvú časť vo forme preddavku vo výške 30 % schválenej dotácie poskytne do
10 dní po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie,
ii. druhá časť vo forme preddavku vo výške 40 % schválenej dotácie do 10 dní
odo dňa schválenia priebežnej hodnotiacej správy a priebežného vyúčtovania
žiadateľa sprostredkovateľským orgánom,
iii. 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!
e) V prípade, že prijímateľ dotácie/účelových finančných prostriedkov nepoužije všetky finančné
prostriedky dotácie/účelových finančných prostriedkov alebo ich časť na účel stanovený
v projekte, je povinný takto neoprávnene použitú dotáciu/účelové finančné prostriedky alebo
jej/ich časť vrátiť na účet vyhlasovateľa výzvy.
f) V prípade ak prijímateľ nepredloží priebežnú hodnotiacu správu, prípadne v danom termíne
záverečnú správu, je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške na účet
vyhlasovateľa výzvy. Zároveň prijímateľ dotácie/účelových finančných prostriedkov stráca
nárok na ďalšiu splátku.
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g) Výdavky projektu je potrebné vyúčtovať v reálnej výške. V prípade, ak celková výška výdavkov
bude nižšia ako výška poskytnutej dotácie/účelových finančných prostriedkov, obdrží
prijímateľ dotáciu/účelové finančné prostriedky len do výšky skutočne dokladovaných
výdavkov. V prípade, ak celková výška výdavkov projektu bude rovnaká alebo vyššia ako výška
schválenej dotácie/účelových finančných prostriedkov, bude žiadateľovi vyplatená celá výška
dotácie/účelových finančných prostriedkov. Rozdiel v dôsledku vyšších skutočných výdavkov
projektu znáša prijímateľ finančnej podpory.
h) Prijímateľ dotácie/účelových finančných prostriedkov môže uskutočniť presun finančných
prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovanými položkami do výšky 20 % z celkovej sumy
poskytnutej dotácie/účelových finančných prostriedkov – to však neplatí pre presuny medzi
bežnými a kapitálovými výdavkami. Uvedenú zmenu môže prijímateľ uskutočniť aj bez
predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa dotácie/účelových finančných prostriedkov, zaväzuje
sa však dodatočne o tom poskytovateľa informovať (v záverečnej hodnotiacej správe
a finančnom vyúčtovaní).
i) Preukázanie, že žiadateľ o poskytnutie dotácie disponuje finančnými prostriedkami vo výške
sumy spolufinancovania uvedenej v Žiadosti o dotáciu, je záväznou podmienkou pre
poskytnutie dotácie. Nevyžaduje sa od žiadateľov, ktorými sú organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK.
j) Pre prijímateľa dotácie, ktorý je platcom DPH, nie je DPH oprávneným nákladom. Takýto
prijímateľ je povinný vyúčtovať finančné prostriedky poskytnuté vo forme dotácie bez DPH, t.
j. uvádza vo finančnom vyúčtovaní všetky relevantné výdavky súvisiace s realizáciou projektu
v sumách bez DPH (základ dane). Prijímateľ finančnej podpory, ktorý je platcom DPH a realizuje
aktivity projektu v rámci činnosti, pri ktorých nie je zdaniteľnou osobou je oprávnený vo
finančnom vyúčtovaní uvádzať plné sumy vrátane DPH (napr. § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). V takom prípade je však povinný na
vyžiadanie predložiť poskytovateľovi príslušné potvrdenie, že je platcom DPH len pri výkone
iných podnikateľských činností.
Podrobné informácie o spôsobe vyúčtovania a vecného vyhodnotenia projektov nájdete v Príručke pre
žiadateľa, ktorá je dostupná na webovom sídle www.terraincognita.sk.

6. TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTOV
Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 1.3.2022
Najneskorší termín ukončenia realizácie projektu: 31.10.2022
Realizáciou projektu sa rozumie obdobie medzi začiatkom a koncom realizácie projektu uvedené
v projektovej žiadosti.
Zmluva o poskytnutí dotácie musí nadobudnúť platnosť a účinnosť najneskôr do konca realizácie
daného projektu.
Žiadateľ je povinný splniť všetky podmienky návrhu zmluvy, ktorý je prílohou tejto výzvy aj pred jej
uzavretím.
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7. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Žiadateľom o poskytnutie dotácie / účelových finančných prostriedkov môže byť:
a) právnická osoba so sídlom na území KSK alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje
služby obyvateľom na území KSK (napr. obce a združenia obcí, občianske združenia, neziskové
organizácie),
b) fyzická osoba - podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK alebo ktorá pôsobí,
vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK,
c) organizácia, ktorej zakladateľom je KSK, pokiaľ sa nezúčastňuje procesu výberu alebo
hodnotenia projektov na realizáciu cieľov programu alebo nezabezpečuje implementáciu
programu.
Dotáciu/ účelové finančné prostriedky nemožno poskytnúť žiadateľovi:
a) ktorý je dlžníkom na sociálnom a zdravotnom poistení,
b) ktorý je daňovým dlžníkom,
c) voči ktorému je vedený výkon rozhodnutia (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy),
d) ktorý je v konkurze a bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy), alebo je voči nemu
vedené konkurzné konanie ku dňu podania žiadosti,
e) ktorý je ku dňu podania žiadosti v likvidácii,
f) ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
g) ktorý nevyplnil, ani po vyzvaní na doplnenie, všetky povinné polia v online formulári
požadovanými informáciami,
h) ktorý nesplnil podmienky stanovené výzvou,
i) ktorého žiadosť bola podaná po termíne uzávierky,
j) ktorého žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná podľa pokynov uvedených v tejto výzve,
k) ktorému v žiadosti chýbali informácie, nevyhnutné pre jej posúdenie,
l) ktorého žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy ani po termíne stanovenom vo vyzvaní na
doplnenie,
m) ktorého žiadosť zásadne nezodpovedá cieľom vyhlásenej výzvy.

8. OPRÁVNENÉ ÚZEMIE REALIZÁCIE
Oprávneným územím realizácie projektov v rámci programu TERRA INCOGNITA je územie Košického
kraja.

9. OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV
a) Oprávnenými výdavkami z hľadiska výšky a opodstatnenosti sú:
1. výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu,
2. výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi účtovných dokladov u prijímateľa.
b) Časová oprávnenosť výdavkov: oprávnené sú tie výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené:
1. počas realizácie projektu, a teda medzi termínom začiatku realizácie projektu a
termínom ukončenia realizácie projektu uvedených v projektovej žiadosti. V prípade,
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že v tomto termíne nebude Zmluva o poskytnutí dotácie platná a účinná žiadateľ
implementuje projekt na vlastné riziko bez právneho nároku na poskytnutie dotácie;
2. v období 30 dní pred termínom začiatku realizácie projektu a 30 dní po termíne
ukončenia realizácie projektu. V prípade, že v tomto termíne nebude Zmluva
o poskytnutí dotácie platná a účinná žiadateľ implementuje projekt na vlastné riziko
bez právneho nároku na poskytnutie dotácie.

10.

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%

11.

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O DOTÁCIU

Žiadosť o dotáciu sa predkladá elektronicky prostredníctvom aplikácie e-Grant.
Ustanovenia Žiadosti o dotáciu sa primerane vzťahujú nielen na právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ale aj na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Online Žiadosti obsahujú všetky
informácie, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie žiadostí o dotáciu, rovnako aj na posúdenie žiadosti o
poskytnutie účelových finančných prostriedkov, vypĺňa sa však iba jeden typ formulára. Všetky
uvedené povinné náležitosti musia byť splnené ako žiadateľom o dotáciu, tak žiadateľom o poskytnutie
účelových finančných prostriedkov.
Presný postup podávania žiadosti bližšie upravuje Príručka pre žiadateľa o poskytnutie dotácie,/
účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok
2022 - Oblasť podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu - Bod 6.
Termín uzávierky podávania žiadostí: 31.1.2022, do 17:00 hod. Žiadosti podané po termíne budú
zamietnuté.

12.

ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH K ŽIADOSTI

Povinné prílohy pre Opatrenie 1.1. Medzinárodné podujatia:
1 Podrobný rozpočet projektu (vzor tvorí prílohu Príručky pre žiadateľa o poskytnutie dotácie/
účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu
na rok 2022- Oblasť podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu).
2 Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie - Žiadateľ predkladá
napr. výpis z príslušného registra, doklad o pridelení IČO a pod.
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3

4

5

6

Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa - napr. stanovy občianskeho združenia, štatút
neziskovej organizácie, nadačná listina, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť,
vyšší územný celok, obchodná spoločnosť.
Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa - predkladá
sa len v prípade, ak štatutárny zástupca žiadateľa o poskytnutie dotácie nie je zrejmý z dokladu
o zriadení alebo založení žiadateľa, resp. v prípade ak od založenia alebo zriadenia žiadateľa
nastala zmena v osobe štatutárneho zástupcu. V prípade obcí je potrebné predložiť aj čestné
vyhlásenie, že starosta je stále vo funkcii.
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.
Mediálny plán alebo plán publicity podujatia v danom roku.

Povinné prílohy pre Opatrenie 1.2 Regionálne/TOP podujatia:
1 Podrobný rozpočet projektu (vzor tvorí prílohu Príručky pre žiadateľa o poskytnutie dotácie/
účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu
na rok 2022- Oblasť podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu).
2 Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie - Žiadateľ predkladá
napr. výpis z príslušného registra, doklad o pridelení IČO a pod.
3 Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa - napr. stanovy občianskeho združenia, štatút
neziskovej organizácie, nadačná listina, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť,
vyšší územný celok, obchodná spoločnosť.
4 Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa - predkladá
sa len v prípade, ak štatutárny zástupca žiadateľa o poskytnutie dotácie nie je zrejmý z dokladu
o zriadení alebo založení žiadateľa, resp. v prípade ak od založenia alebo zriadenia žiadateľa
nastala zmena v osobe štatutárneho zástupcu. V prípade obcí je potrebné predložiť aj čestné
vyhlásenie, že starosta je stále vo funkcii.
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.
Rozpočet projektu má byť predložený vo formáte XLS alebo XLSX. Ďalšie povinné a špecifické prílohy
by mali byť predložené vo formáte PDF, aby sa predišlo náhodnej strate údajov.
Čestné prehlásenia sú súčasťou formuláru žiadosti o poskytnutie dotácie.
Bližší popis povinných príloh stanovuje Príručka pre žiadateľa o poskytnutie dotácie/účelových
finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2022 Oblasť podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu - Bod 7.

13.

HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU

Hodnotenie žiadostí o dotáciu je rozdelené na formálne hodnotenie a odborné hodnotenie:
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●

Formálne hodnotenie:

Formálne hodnotenie žiadostí pozostáva z hodnotenia kritérií oprávnenosti a kritérií úplnosti. Ak sú
splnené kritériá oprávnenosti a úplnosti, žiadosť sa predkladá na odborné hodnotenie. V prípade, že
žiadosť o dotáciu nespĺňa kritériá úplnosti, žiadatelia majú právo na doplnenie. V prípade, že
predložená žiadosť o dotáciu nespĺňa kritériá oprávnenosti, žiadosť o dotáciu bude zamietnutá
a vyradená z procesu hodnotenia. Kritériá formálneho hodnotenia sú dostupné vo formulári
formálneho hodnotenia (príloha Príručky pre žiadateľa o poskytnutie dotácie/účelových finančných
prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2022 - Oblasť podpory:
1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu).
●

Odborné hodnotenie

Úspešnosť žiadosti o poskytnutie dotácie je posudzovaná na základe viacerých kritérií.
Projekt dotačnej výzvy Terra Incognita by mal mať po obsahovej stránke kvalitne a detailne spracovaný
časový harmonogram poukazujúci aj na jednotlivé realizované aktivity, mal by mať výstižne stanovené
ciele, ktoré priamo súvisia s nosnými aktivitami jednotlivých opatrení výzvy.
Hodnotenie finančnej stránky projektu súvisí s posúdením primeranosti požadovanej sumy dotácie
a celkovej reálnosti financovania projektu. Prihliada sa na mieru spolufinancovania a na to, či žiadateľ
využíva viaczdrojové financovanie. Štruktúrovaný rozpočet projektu by mal byť podrobný a obsahovať
len oprávnené výdavky súvisiace s realizáciou a aktivitami projektu.
Dôležitým hodnotiacim kritériom je spôsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu. Sleduje sa najmä
odborná, technická, materiálna a personálna spôsobilosť žiadateľa o dotáciu a úspešnosť jeho doteraz
realizovaných projektov. Pri hodnotení žiadostí sa prihliada aj na členstvo subjektu v oblastných
organizáciách cestovného ruchu. Žiadatelia, ktorí sú aspoň 2 roky členom oblastnej organizácie
cestovného ruchu, ktorá je členom krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus
získavajú 10 bodov. Žiadatelia, ktorí sú kratšie ako 2 roky členom oblastnej organizácie cestovného
ruchu, ktorá je členom krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus získavajú 5
bodov.
Hodnotí sa aj prepojenie projektu s cieľmi a aktivitami jednotlivých opatrení výzvy. Sleduje sa zapájanie
lokálnych komunít a partnerov a celková synergia medzi verejným, súkromným a občianskym
sektorom.
Hodnotením prínosov sledujeme, či výsledok projektu dopomáha k zvýšeniu povedomia o dotknutej
lokalite, jej environmentálnych a kultúrnych hodnotách a k snahe o zamedzenie vzniku negatívnych
vplyvov cestovného ruchu v Košickom kraji. Pozornosť sa smeruje aj na zvyšovanie návštevnosti lokalít
a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, či zlepšovanie životnej úrovne domáceho obyvateľstva.
Kritériá kvalitatívneho hodnotenia sú dostupné vo formulári kvalitatívneho hodnotenia v Príručke pre
žiadateľa o poskytnutie dotácie/účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na
podporu cestovného ruchu na rok 2022 - Oblasť podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj
cestovného ruchu v Košickom kraji.
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Mechanizmus posudzovania žiadosti je bližšie špecifikovaný v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie
dotácie/účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu
na rok 2022 - Oblasť podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu v Košickom
kraji - Bod 8, ktorá je zverejnená na webovej stránke www.terraincognita.sk.

14.

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Po schválení žiadosti Riadiacim výborom programu Terra Incognita, sprostredkovateľský orgán zašle
oznámenie o schválení žiadosti žiadateľovi. Následne zašle úspešnému žiadateľovi návrh dotačnej
zmluvy spolu so zoznamom povinných príloh.
Žiadateľovi o poskytnutie dotácie poskytne primeranú lehotu na spätné doručenie všetkých rovnopisov
zmluvy podpísaných žiadateľom resp. jeho zástupcom na základe plnej moci, na ktorej podpis
splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený. Následne je zmluva podpísaná zo strany KSK
a Sprostredkovateľského orgánu.
Výška dotácie uvedená v zmluve bude považovaná za maximálnu. Táto výška vychádza z navrhovaného
schváleného rozpočtu a preto konečná výška dotácie bude stanovená až po ukončení realizácie
projektu a po schválení Správy z vyúčtovania. Maximálnu výšku dotácie/účelových finančných
prostriedkov uvedenú v zmluve však nie je možné prekročiť.
Podrobné informácie o podmienkach zmien v rozpočte sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o
poskytnutie dotácie/ účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu
cestovného ruchu na rok 2022 - Oblasť podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného
ruchu, ktorá je dostupná na webovom sídle www.terraincognita.sk.

15.

POVINNÉ PRÍLOHY KU ZMLUVE

Žiadateľ spolu s podpísanou Zmluvou o poskytnutí dotácie zasiela povinné prílohy (ak sú z hľadiska
charakteru projektu relevantné). Predloženie týchto dokladov je podmienkou pre uzatvorenie Zmluvy
o poskytnutí dotácie. V prípade, ak povinné prílohy zmluvy nebudú spôsobom uvedeným v tomto bode
poskytovateľovi predložené, poskytovateľ Zmluvu o poskytnutí dotácie so žiadateľom neuzavrie.
●

●
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Doklad o disponovaní finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ
o poskytnutie dotácie v rámci tejto prílohy predloží výpis z účtu používaného iba na účely
projektu podporovaného v rámci tejto výzvy programu Terra Incognita. Žiadateľ je povinný
viesť bankový účet výlučne pre účely projektu. Na tomto účte musí byť disponibilný zostatok
minimálne vo výške stanoveného spolufinancovania žiadateľa o poskytnutie dotácie
v Žiadosti. Dokladovanie spolufinancovania sa netýka organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK.
Kópia zmluvy o zriadení bankového účtu slúžiaceho výlučne pre účely projektu.

VÝZVA TI 2022 – Oblasť podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj
cestovného ruchu
Všetky bližšie informácie sa nachádzajú v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie dotácie/ účelových
finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2022 Oblasť podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu.

16.
●
●
●

SÚVISIACE DOKUMENTY A PRÍLOHY VÝZVY

VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK
Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie
Manuál pre informovanie a publicitu programu Terra Incognita v roku 2022 pre Oblasť
podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu

Prílohy výzvy:
o

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie dotácie, účelových finančných prostriedkov
z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2022 – Oblasť
podpory: 1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu

Všetky dokumenty sú dostupné na stiahnutie na webovom sídle www.terraincognita.sk.
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