
VÝZVA NA PODPORU CESTOVNÉHO 
RUCHU CEZ PROGRAM TERRA 

INCOGNITA NA ROK 2023

podpora výroby AUDIOVIZUÁLNYCH 
DIEL 



TERMÍN VYHLÁSENIA VÝZVY TERMÍN UZAVRETIA VÝZVY

17. októbra  2022 30. NOVEMBER 2022



CELKOVÁ ALOKÁCIA PODPORY 

150 000 €



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



AUDIOVIZUÁLNE DIELA
Minimálna výška žiadanej sumy:    5.000 € - dotácia
Maximálna výška žiadanej sumy: 50.000 € - dotácia

Alokácia programu: 150.000,- €

Termín realizácie: 31. október 2023
V prípade, ak prijímateľ nemôže ukončiť realizáciu projektu v termíne do 31.10.2023, je poskytovateľ
oprávnený dodatkom k zmluve o poskytnutí dotácie, predĺžiť termín ukončenia realizácie projektu
maximálne však o jeden kalendárny rok (t.j. maximálne do 31.10.2024), a to na odôvodnenú žiadosť
prijímateľa, ktorá musí byť doručená sprostredkovateľskému orgánu minimálne 45 dní pred
ukončením realizácie projektu.



Opatrenie 3.1. 
AUDIOVIZUÁLNE DIELA

Podpora je určená pre tieto typy diel:
Hrané, animované a dokumentárne audiovizuálne dielo, alebo jeho časti
Hraný, animovaný a dokumentárny seriál, alebo jeho časti

Výstupom projektu bude audiovizuálne dielo a jeho uverejnenie, pričom uverejnením sa rozumie 
kinopremiéra alebo odvysielanie v národnej televízii.



FINANCOVANIE PROJEKTOV

Dotácia sa môže poskytnúť vo výške max. 70 % z celkového schváleného
rozpočtu projektu. Celkový schválený rozpočet môže obsahovať len
oprávnené výdavky.

Celkový rozpočet Dotácia Spolufinancovanie

100 % Max. 70 % 30 %



FINANCOVANIE PROJEKTOV

Dĺžka realizácie projektu do 90 dní:
• 70% schválenej dotácie - do 10 dní po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie,
• 30% schválenej dotácie - do 10 dní odo dňa schválenia záverečného

vyúčtovania dotácie.

Dĺžka realizácie projektu nad 90 dní:
• 30% schválenej dotácie - do 10 dní po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie,
• 40% schválenej dotácie - do 10 dní odo dňa schválenia priebežnej hodnotiacej

správy a priebežného vyúčtovania
• 30% schválenej dotácie - do 10 dní odo dňa schválenia záverečného

vyúčtovania dotácie.



ČASOVÁ OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV

Medzi termínom začiatku realizácie projektu a termínom ukončenia realizácie projektu
uvedených v projektovej žiadosti.

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.



OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
bezprostredne súvisiace s realizáciou výroby AVD diela a to:

• Autorské honoráre
• Honoráre výkonných umelcov
• Náklady na štáb
• Technika
• Záznamový materiál
• Výprava
• Obrazová a zvuková postprodukcia
• Distribučné náklady
• Ostatné náklady 



PRÍKLADY NEOPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV
• úhrada miezd, platov, služobných príjmov, 
• výdavky na spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie, 
• výdavky na ubytovanie a catering,
• prevádzkové výdavky žiadateľa, 
• stavebné investície, 
• nákup dlhodobého majetku,
• úhrada stravného, 
• nákup osobných motorových vozidiel, motocyklov, 
• poplatky, 
• DPH v prípade, ak má žiadateľ nárok na jeho odpočet, 
• nákup a prenájom pozemkov a budov, 
• marketing a propagácia, 
• náklady súvisiace s verejným obstarávaním...



WWW.TERRAINCOGNITA.SK

KONTAKT:
Gabriela Hajduková
info@terraincognita.sk 
Tel.: 0910 393 878



SPÔSOBY PODANIA ŽIADOSTI

• ONLINE cez aplikáciu E-GRANT

Termín uzávierky podávania žiadostí je 30. 11. 2022, do 23:59

https://terraincognita.egrant.sk/program/form-preview/4236

