VÝZVA č. 1/2011
na predkladanie projektov v programe

TERRA INCOGNITA
Košický samosprávny kraj vyhlasuje Výzvu č. 1/2011 na predkladanie projektov v rámci programu
Terra Incognita.
Poslaním programu Terra Incognita je podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj domáceho
a aktívneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov
a služieb na troch tematických cestách - na Železnej, Gotickej a na Vínnej ceste. Na týchto cestách
môže návštevník putovať a spoznávať nielen ich základné historické témy, ale aj zažiť atmosféru
kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa mu tu ponúknu.
Program Terra Incognita je súčasťou projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.
Program sa realizuje na území Košického samosprávneho kraja.
Cieľom Výzvy č. 1/2011 je:
• Podporiť realizáciu kvalitných kultúrnych a spoločenských aktivít pre širokú verejnosť
na území Košického samosprávneho kraja.
• Podporiť domáci a aktívny cestovný ruch.
• Zvýšiť kultúrne zázemie, povedomie a kultúrne vyžitie obyvateľov kraja.
• Zvýšiť návštevnosť Košického samosprávneho kraja prostredníctvom podpory verejných
kultúrnych a spoločenských aktivít.
Výzva č. 1/2011 podporuje kvalitné verejné kultúrne a spoločenské aktivity, ktoré majú kapacitu niesť
značku programu Terra Incognita a tak sa pripojiť k jej šíreniu na verejnosti v regióne.
Výzva č. 1/2001 je dvojkolová, s uzávierkami v dvoch termínoch.
Tematické okruhy Výzvy č. 1/2011
Program Terra Incognita identifikoval sedem tematických okruhov, ktoré vychádzajú z daností
prírodného a urbárneho prostredia, histórie a kultúrneho potenciálu regiónu. Výzva č. 1/2011
podporuje aktivity realizované v týchto okruhoch:
• História
• Kultúrne dedičstvo
• Umenie
• Tradícia
• Prírodné bohatstvo a ekológia
• Šport
• Relax
Výzva č. 1/2011 podporuje aj projekty predkladané v partnerstvách s inými organizáciami
(na miestnej úrovni, na celoslovenskej úrovni alebo aj zahraničnými), ktoré prispejú ku kvalite
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aktivity. Úloha partnerov v projekte musí byť jasná, opodstatnená a vyšpecifikovaná. Projekty majú
využívať miestne zdroje a usilovať sa o vlastnú dlhodobú udržateľnosť.
Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať Príručku pre žiadateľa
o poskytnutie dotácie (o účelové navýšenie finančných prostriedkov1) vo Výzve č. 1/2011 programu
Terra Incognita.
Vo všetkých bodoch, ktoré nie sú upravené vo Výzve č. 1/2011 alebo v Príručke pre žiadateľa
o poskytnutie dotácie (o účelové navýšenie finančných prostriedkov), sa Výzva č. 1/2011 riadi
ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja (VZN KSK)
č. 9/2011.
Výzva č. 1/2011 poskytuje dotácie na realizáciu projektov realizovaných v súlade s cieľmi programu
Terra Incognita. Schválené projekty organizácií, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj, budú financované formou účelového navýšenia finančných prostriedkov.
Orgány programu Terra Incognita
Vyhlasovateľom programu je Košický samosprávny kraj.
Riadiaci výbor
Riadiacim orgánom pre program Terra Incognita je Riadiaci výbor so sídlom Námestie Maratónu
mieru č. 1, 042 66 Košice. Riadiaci výbor je najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom
pre realizáciu programu Terra Incognita.
Sprostredkovateľský orgán
Sprostredkovateľský orgán je právnická osoba zabezpečujúca na základe zmluvy s KSK prípravu,
administráciu dotačného systému, monitoring realizácie projektov a kontrolu vyúčtovania žiadateľov
podľa VZN KSK č. 9/2011. Sprostredkovateľský orgán poskytuje žiadateľom a prijímateľom dotácií
technickú podporu. Sprostredkovateľským orgánom je Karpatská nadácia. Sprostredkovateľský orgán
nerozhoduje o udeľovaní dotácií.
Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi vo Výzve č. 1/2011 sú:
• Právnické osoby so sídlom na území Košického samosprávneho kraja
• Fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území Košického samosprávneho kraja
• Organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, pokiaľ
nezabezpečujú implementáciu programu Terra Incognita a/ alebo sa nezúčastňujú
na hodnotení a rozhodovaní o podpore pre predložené projekty
Oprávnenými žiadateľmi vo Výzve č. 1/2011 sú len tie subjekty, ktoré môžu uzatvárať zmluvy
vo vlastnom mene.
Jeden žiadateľ môže k termínu jednej uzávierky Výzvy č. 1/2011 predložiť len jednu žiadosť.
Žiadateľ, ktorý získa alebo získal podporu v roku 2011 na podujatia podporené VZN KSK č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov, nie je oprávnený podať žiadosť
na podporu realizácie toho istého podujatia.
1

Platí pre organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.
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Finančná spoluúčasť žiadateľa
Od žiadateľa o dotáciu (o účelové navýšenie finančných prostriedkov) sa vyžaduje spoluúčasť
pri financovaní projektu vo výške minimálne 10 % z celkových nákladov na realizáciu projektu
vo forme finančných vkladov. Vlastný finančný vklad prijímateľa dotácie bude predmetom kontroly.
Trvanie projektu
Program podporuje projekty, ktoré majú trvanie maximálne tri mesiace a budú realizované
v obdobiach od 19. októbra do 30. novembra 2011 a od 7. marca do 15. júla 2012.
Výška dotácie vo Výzve č. 1/2011
Žiadatelia môžu v závislosti od charakteru a náročnosti projektu žiadať o podporu vo výške od 1 000
EUR do 5 000 EUR.
Dotácia bude úspešnému žiadateľovi vyplatená priamo Úradom Košického samosprávneho kraja
v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 70 % udelenej sumy bude vyplatená po podpise Zmluvy
o udelení dotácie a druhá splátka vo výške 30 % po schválení záverečnej správy o realizácii projektu
a záverečnej finančnej správy projektu.
Schválené projekty organizácií, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj, budú financované formou účelového navýšenia finančných prostriedkov.
Celkový rozpočet programu je maximálne 120 000 EUR.

Termíny uzávierky Výzvy č. 1/2011
Projekty budú prijímané priebežne k nasledovným termínom uzávierok prijímania projektov:
30. júl 2011 (trvanie projektov do 30. 11. 2011). – 1. kolo
31. október 2011 (trvanie projektov do 15. 7. 2012). – 2. kolo
Žiadateľ bude o rozhodnutí o podpore projektu informovaný do 35 pracovných dní od termínu danej
uzávierky.

Žiadosť o dotáciu (o účelové navýšenie finančných prostriedkov) - ďalej len Žiadosť
Žiadosti možno doručiť len poštou. Obálka so Žiadosťou musí byť riadne uzatvorená a označená
textom TERRA INCOGNITA.
Obálka musí obsahovať:
• 4 originály Žiadosti v tlačenej podobe - vyplnený formulár podpísaný štatutárnym
zástupcom + 4x všetky povinné prílohy
a
• 1x Elektronickú verziu Žiadosti – na CD alebo DVD (bez povinných príloh). Dokumenty musia
byť uložené v neuzamknutých formátoch (MsWord, MsExcel). Žiadosť v elektronickej forme
nemusí byť podpísaná.
Doručená dokumentácia sa žiadateľom nevracia.
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Žiadosti musia byť zaslané na adresu sprostredkovateľského orgánu Výzvy č. 1/ 2011 :
Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice
Projekty musia byť podané na predpísanom formulári (Žiadosť o dotáciu a Rozpočet), ktorý je
dostupný na nasledovných web stránkach:
•
•
•
•

www.terraincognita.sk v sekcii Dotácie,
www.vucke.sk v sekcii Úrad KSK - Činnosti KSK - Kultúra
www.karpatskanadacia.sk v sekcii Programy – Grantové programy - Terra Incognita,
a na požiadanie e - mailom na terraincognita@karpatskanadacia.sk.

Konzultácie k Výzve č. 1/2011 poskytuje sprostredkovateľský orgán výlučne e-mailom. Zaslané otázky
musia byť jasne formulované.
Kontakt:
E-mail: terraincognita@karpatskanadacia.sk

Zverejnenie výsledkov
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejňované na web stránkach Košického samosprávneho
kraja, Terra Incognita a Karpatskej nadácie. O výsledkoch hodnotiaceho procesu budú žiadatelia
informovaní listom od vyhlasovateľa programu.
Ukončenie realizácie projektov je do termínu uvedeného v Zmluve o poskytnutí dotácie, najneskôr
však do 15. júla 2012.
Ukončenie finančného vyúčtovania dotácií je do termínu uvedeného v Zmluve o poskytnutí
dotácie, najneskôr však do 21. júla 2012.
Na finančné vyúčtovanie účelovo navýšených finančných prostriedkov sa vzťahuje zákon č. 523/2044
Z. z. o rozpočtových pravidlách a verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hodnotenie projektov:
Všetky doručené projekty prejdú v prvej fáze formálnou kontrolou. Projekty spĺňajúce základné
technické kritériá (oprávnenosť žiadateľa, kompletnosť dokumentácie) budú následne hodnotené
nezávislými hodnotiteľmi. Konečné rozhodnutie o podpore projektu vykoná Riadiaci výbor programu.
Riadiaci výbor programu bude pri hodnotení projektov používať nasledovné kritériá:
• Projekt je spracovaný na požadovanej úrovni a obsahuje všetky potrebné informácie
pre hodnotenie a posúdenie potreby podpory.
• Projekt spĺňa ciele Výzvy č. 1/2011.
• Projekt je finančne efektívny.
• Projekt dostatočne a primerane prezentuje a propaguje značku programu Terra Incognita.
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Pre zodpovedné posúdenie projektu Riadiacim výborom programu sú nevyhnutné tiež:
• Jasne (kvalitatívne a kvantitatívne) definované ciele a očakávané výsledky aktivity.
• Jasne definovaná a kvantifikovaná cieľová skupina aktivity.
• Zrozumiteľný časový harmonogram prípravy a realizácie aktivity.
• Podrobný a prehľadný štruktúrovaný rozpočet nadväzujúci na navrhované aktivity
a komentár k rozpočtu.
• Kapacita žiadateľa realizovať projekt a skúsenosti v danej oblasti.
• Súlad projektu s cieľovými tematickými oblasťami programu Terra Incognita.
• Návštevnosť aktivity realizovanej v rámci projektu a kapacita miesta, na ktorom sa aktivita
realizuje.
• Schopnosť a vôľa žiadateľa spolupracovať na realizácii aktivity s ďalšími organizáciami
a možnosť aktivitu realizovať v budúcnosti na inom mieste (multiplikačný efekt).
Projekty, ktoré nebudú podporené:
• Projekty realizované mimo územia Košického samosprávneho kraja.
• Projekty pre malú, obmedzenú alebo uzavretú cieľovú skupinu.
• Projekty s rozpočtom neobsahujúcim povinnú finančnú spoluúčasť žiadateľa.
• Projekty žiadajúce refundáciu už zrealizovaných aktivít.
• Projekty na podporu aktivít, ktoré sa budú realizovať po termíne 15. júla 2012.

Žiadosť o dotáciu (o účelové navýšenie finančných prostriedkov) musí obsahovať:
1. Formulár Žiadosti – riadne vyplnený a obsahujúci identifikáciu žiadateľa, opis projektu
a spôsob prezentácie značky Terra Incognita podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa
(elektronická verzia nemusí byť podpísaná).
2. Prehľadný rozpočet a komentár k rozpočtu podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa
(elektronická verzia nemusí byť podpísaná).
3. Formulár Vyhlásenia o partnerstve (v prípade, že sa projekt realizuje v partnerstve
s inými organizáciami). Vyhlásenie vypisuje každý partner osobitne.
4. Povinné prílohy k Žiadosti:
• Fotokópia dokladu o registrácii žiadateľa (napr. výpis z príslušného registra,
zakladacia listina, štatút a podobne).
• Fotokópia dokladu, ktorý predstavuje typ a vnútorné fungovanie organizácie
(napr. stanovy, štatút). Ak je tento doklad totožný s dokladom o registrácii,
priložte ho k žiadosti len raz.
• Fotokópia dokladu o pridelení IČO.
• Kópia dokladu o vedení bankového účtu žiadateľa resp. kópia aktuálneho výpisu
z bankového účtu žiadateľa, z ktorého je zrejmé, že účet patrí žiadateľovi.
V prípade udelenia dotácie bude úspešný žiadateľ povinný viesť dotáciu na samostatnom
bankovom účte. Doklad o otvorení účtu predloží žiadateľ pred podpisom Zmluvy
o poskytnutí dotácie.
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• Komplexné Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Žiadateľ nie je ku dňu podania žiadosti o dotáciu dlžníkom poistného
na dôchodkové zabezpečenie, sociálne poistenie, nemocenské poistenie,
zdravotné poistenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti.
Žiadateľ nie je ku dňu podania žiadosti o dotáciu daňovým dlžníkom podľa
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v platnom znení, §1a písmena g.
Proti Žiadateľovi nie je ku dňu podania žiadosti vedené exekučné konanie
alebo iný výkon rozhodnutia.
Žiadateľ nie je ku dňu podania žiadosti o dotáciu v likvidácii.
Voči Žiadateľovi sa nevedie konkurzné konanie, Žiadateľ nie je ku dňu podania
žiadosti o dotáciu v konkurze ani v reštrukturalizácii.
Ku dňu podania žiadosti nebol voči Žiadateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok jeho majetku.
Ku dňu podania žiadosti nebolo konkurzné konanie, vedené voči Žiadateľovi,
zastavené pre nedostatok majetku žiadateľa.
Žiadateľ nie je ku dňu podania žiadosti o dotáciu v nútenej správe (vzťahuje sa
na obce).

• Doklad o spolufinancovaní projektu (napr. čestné vyhlásenie podpísané
štatutárnym zástupcom žiadateľa o zabezpečení spolufinancovania, resp.
štatutárneho zástupcu partnerskej organizácie alebo zmluva preukazujúca
zabezpečenie potrebných prostriedkov na spolufinancovanie.)
Predložené fotokópie dokladov nemusia byť úradne overené. Štatutárny zástupca svojim podpisom
v Žiadosti potvrdzuje, že všetky fotokópie doložených dokladov sú totožné s originálom.
Po vyhodnotení projektov môže sprostredkovateľ od úspešných žiadateľov vyžadovať predloženie
notársky overených kópií (resp. originálov) povinných príloh.

Niektoré dôvody pre vylúčenie žiadostí:
•
•
•

Žiadosť o dotáciu je predložená neoprávneným subjektom.
Žiadosť o dotáciu bola doručená po poslednej uzávierke programu.
Žiadosť o dotáciu bola doručená v neúplnej forme.
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