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Vydáva 

 

ZMENU č.1 

 

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z 

programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2023 - Oblasť podpory: 

1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu ( ďalej „Výzva/ Dotačná výzva“) 

 

 

Popis Zmeny č. 1 

 

Na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru programu Terra Incognita, bola vykonaná zmena znenia  

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu  

TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2023 pre Oblasť podpory: 1. Podpora podujatí 

s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu ( „Výzva“). 

 

Ide o zmenu alokácie finančných prostriedkov a zmeny sídla organizácie Košice Región Turizmus. 

1. Zmena alokácie finančných prostriedkov 

 

• Pôvodná alokácia finančných prostriedkov podľa opatrení 

Oblasť poskytnutia dotácii, 
účelových finančných 

prostriedkov 

Opatrenie Alokácia opatrenia 

1. Podpora podujatí s 
dôrazom na rozvoj cestovného 

ruchu 

1.1 Medzinárodné podujatia 150 000 EURO 

1.2 Regionálne / TOP podujatia 100 000 EURO 

 

• Nová alokácia finančných prostriedkov podľa opatrení 

K zmene dochádza v bode 4. Výzvy a v bode 3. Príručky pre žiadateľa nasledovne: 

Oblasť poskytnutia dotácii, 
účelových finančných 

prostriedkov 

Opatrenie Alokácia opatrenia 

1. Podpora podujatí s 
dôrazom na rozvoj cestovného 

ruchu 

1.1 Medzinárodné podujatia 320 000 EURO 

1.2 Regionálne / TOP podujatia 100 000 EURO 

 

2. Zmena sídla Košice Región Turizmus 

Ku dňu 3.1.2023, Košice Región Turizmus (sprostredkovateľský orgán) zmenilo sídlo organizácie z 

pôvodnej adresy Hlavná 48, na novú adresu Bačíkova 7. Túto zmenu je potrebné zapracovať do Zmluvy 

o poskytnutí dotácie. 

Dátum účinnosti Zmeny č. 1 

08. 02. 2023 



Dokumenty dotknuté Zmenou č. 1 

• VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z 

programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2023 Oblasť podpory: 1. 

Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu – Bod. 4. strana 2.  

 

• PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA o poskytnutie dotácie/ účelových finančných prostriedkov z  

programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2023 Oblasť podpory: 1. 

Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu – Bod 3. strana 4. 

 

• Zmluva o poskytnutí dotácie k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových 

finančných prostriedkov z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 

2023 pre oblasť podpory: 2.  Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti 

Košického kraja – Zmluvné strany – sídlo Košice Región Turizmus.  

 

 

 

 

 

 


