KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
vyhlasuje

výzvu
na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe Terra
Incognita
Podujatia Terra Incognita“

„

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 10. 2014
Dátum uzavretia výzvy: 31. 12. 2014

1. Cieľ poskytnutia pomoci
Cieľom poskytnutia pomoci je podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrneho
turizmu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky kultúrnych, spoločenských a
športových podujatí na území Košického samosprávneho kraja. Rôznorodá jedinečná a
vysokokvalitná ponuka produktov, služieb, miest, myšlienok a zážitkov vo forme podujatí
reflektuje kvalitu značky programu Terra Incognita a prispieva k budovaniu jej povedomia u
návštevníka košického regiónu.

2. Priority výzvy
•
•
•

Podporiť realizáciu kvalitných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na
území Košického samosprávneho kraja pre širokú verejnosť.
Podporiť a skvalitniť kultúrne zázemie a povedomie a rozširovať možnosti kultúrneho
vyžitia obyvateľov Košického kraja.
Zvýšiť návštevnosť Košického samosprávneho kraja prostredníctvom podpory
verejných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí s nadregionálnym
významom.

3. Oprávnené projekty
Oprávnenými projektmi sú projekty inovatívneho charakteru, výsledkom ktorých sú podujatia
spĺňajúce aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:
•
•
•

súlad s aspoň s jednou z programových tém dramaturgického plánu programu Terra
Incognita,
sprostredkovanie histórie, povesti alebo legendy viažucej sa k miestu konania alebo k
regiónu,
zapojenie hmotného kultúrneho a historického dedičstva (napr. hrad, kostol a iné),
najmä cieľových bodov Terra Incognita priamo do programu podujatia nasledujúcimi
možnosťami:
o

hmotné kultúrne a historické dedičstvo ako miesto konania a/alebo,

o

podujatie zakomponuje históriu alebo legendu daného hmotného kultúrneho a
historického dedičstva do programu,

•

zavedenie novej tradície alebo oživenie zaniknutej tradície,

•

využitie obsahového zamerania tematických ciest programu Terra Incognita.

Podujatie má v sebe zároveň konkrétne zakomponované prvky interaktívnosti a
multižánrovosti a vyznačuje sa tiež originalitou zvolenej nosnej témy.
Oprávnený projekt taktiež zapája turistickú ponuku miesta konania a jeho okolia do programu
a aktivít podujatia a robí tak na báze funkčného partnerstva s inými organizáciami, aktérmi
cestovného ruchu, podnikateľskými subjektmi (na miestnej úrovni, na celoslovenskej úrovni,

so zahraničnými partnermi), ktoré prispeje ku kvalite podujatia. Úloha partnerov v projekte
musí byť jasná, opodstatnená a vyšpecifikovaná. V rámci projektu zaváži funkčnosť
deklarovaného partnerstva a prihliada sa na jeho históriu, ktorá je zdokladovaná v žiadosti.
Projekty musia využívať miestnu turistickú ponuku a s cieľom dlhodobej udržateľnosti
vytvárať:
•

•

krátkodobú zľavnenú turistickú ponuku miestnych poskytovateľov turistických a
kultúrnych služieb počas trvania podujatia (napr. formou zľavneného vstupného,
netradičných aktivít apod.),
dlhodobú spoločnú turistickú ponuku založenú na partnerstve a vzájomnej reciprocite
(minimálne 2 partneri).

4. Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:
•
•

právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľské subjekty so sídlom na území
KSK,
organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj,
ak nezabezpečujú implementáciu programu TI a nezúčastňujú sa na hodnotení a
rozhodovaní o poskytnutí dotácie.

Oprávnenými žiadateľmi sú len tie subjekty, ktoré môžu uzatvárať zmluvy vo vlastnom mene.
Jeden žiadateľ môže k termínu uzávierky výzvy predložiť viac ako jednu žiadosť, ale jeden
žiadateľ môže v tejto dotačnej výzve programu Terra Incognita získať podporu len jedného
podujatia.

5. Oprávnené výdavky
Oprávnenými výdavkami v rámci tejto výzvy sú výdavky vynaložené v súvislosti s
realizáciou oprávneného projektu na:
• nákup spotrebného materiálu
• služby:
súvisiace s realizáciou kultúrneho programu
súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením
súvisiace s propagáciou a reklamou
• prenájom: techniky a priestorov
• prepravné
• občerstvenie účinkujúcich
• cestovné náhrady účinkujúcich
• ceny na súťaže
• ostatné osobné náklady súvisiace s realizáciou programu a propagácie
Výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými
záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou.
Oprávnenými výdavkami z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti sú:

-

len výdavky, ktoré boli vynaložené počas realizácie projektu, pričom projekt je možné
začať realizovať odo dňa podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie,

-

výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu
výdavky, ktoré sú preukázateľne originálmi dokladov u prijímateľa

Za neoprávnené výdavky sú považované výdavky na:
• spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
• koordináciu projektu
• mzdové náklady vrátane sociálneho a zdravotného poistenia
• poplatky, ktoré majú charakter sankcie
• dane z príjmov
• poistné
• nákup PHM
• úroky z úverov a pôžičiek a ďalšie finančné poplatky

6. Oprávnené územie
V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť dotáciu na projekty realizované na území Košického
samosprávneho kraja.

7. Rozpätie podpory
Žiadatelia môžu v závislosti od charakteru a náročnosti projektu žiadať o podporu vo výške
od 2 000 EUR do 4 000 EUR.
Celkový rozpočet programu je 48 000 EUR.
Dotácia bude úspešnému žiadateľovi vyplatená priamo Úradom Košického samosprávneho
kraja ako nenávratný finančný príspevok na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.
Prvá časť príspevku bude poskytnutá formou preddavku vo výške 70 % schválenej dotácie a
bude vyplatená do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.
Druhá časť vo výške 30 % bude vyplatená po schválení záverečnej hodnotiacej správy o
realizácii projektu a z finančného vyúčtovania celej dotácie vrátane spolufinancovania
žiadateľa.
Sprostredkovateľský orgán overí správnosť použitia finančných prostriedkov. V prípade
schválenia záverečnej správy dá dní návrh vyhlasovateľovi programu na poukázanie druhej
splátky dotácie na účet prijímateľa dotácie.
Schválená dotácia predstavuje príspevok z rozpočtu Košického samosprávneho kraja vo
výške:
•
•

90 % oprávnených výdavkov schváleného rozpočtu projektu pre právnické osoby a
fyzické osoby – podnikateľov.
100 % oprávnených výdavkov schváleného rozpočtu projektu pre organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ako účelovo určené finančné prostriedky na
realizáciu projektu.

Od žiadateľa sa vyžaduje spoluúčasť pri financovaní projektu vo výške minimálne 10 % z
oprávnených výdavkov na realizáciu projektu vo forme finančných vkladov. Uvedená
spoluúčasť sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorými sú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK.

8. Dĺžka realizácie projektu
Podporené budú projekty, ktoré majú trvanie minimálne jeden a maximálne tri mesiace, ich
výsledkom je podujatie a krátkodobá turistická ponuka a budú realizované v období
od 1. 3. 2015 do 30. 11. 2015.
Projekt sa môže začať realizovať v deň nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a
musí byť ukončený do 30 dní od skončenia podujatia.

9. Uzávierka podávania žiadostí
Projekty budú prijímané priebežne k termínu uzávierky prijímania projektov: 31. 12. 2014.

10. Spôsob a miesto doručenia žiadosti
Žiadosť o dotáciu je potrebné zaslať poštou najneskôr do 31. 12. 2014 na adresu:
Kultúrne centrum KSK
Hlavná 48
040 01 Košice
Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. Žiadosť nie je možné zaslať kuriérom, e-mailom,
faxom ani predložiť osobne.
Obálka so žiadosťou musí byť riadne uzatvorená a musí na nej byť uvedené:
Výzva Terra Incognita
Názov a adresa žiadateľa
„Žiadosť o dotáciu NEOTVÁRAŤ“
Obálka musí obsahovať:
•
•

4 originály žiadosti o dotáciu v tlačenej podobe – vyplnený formulár podpísaný
štatutárnym zástupcom a 4x všetky povinné prílohy,
1 x elektronickú verziu žiadosti o dotáciu – na CD alebo DVD (bez povinných príloh).
Žiadosť v elektronickej forme nemusí byť podpísaná.

Projekty musia byť podané na predpísanom formulári, ktorý tvorí prílohu tejto Výzvy a je
dostupný na nasledovných web stránkach:
•
•

www.terraincognita.sk
www.vucke.sk

Doručená dokumentácia sa žiadateľom nevracia.
Konzultácie a informácie k dotačnej výzve poskytuje len Sprostredkovateľský orgán výlučne
e-mailom. Zaslané otázky musia byť jasne formulované.
Kontakt: vyzva@terraincognita.sk

11. Hodnotiaci proces
Hodnotiaci proces žiadosti o dotáciu bude prebiehať v nasledovných etapách:
• Kontrola formálnej správnosti žiadosti
• Odborné hodnotenie
• Výber a schválenie žiadosti najvyšším riadiacim orgánom programu Terra Incognita.
V rámci kontroly formálnej správnosti bude kontrolované splnenie kritérií oprávnenosti a
úplnosti žiadosti. V prípade, ak žiadosť nespĺňa kritéria úplnosti, sprostredkovateľský orgán
vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v primeranej lehote, najviac však v lehote 10 dní.
Ak žiadateľ nedostatky neodstráni v stanovenej lehote, sprostredkovateľský orgán takúto
žiadosť vylúči z procesu hodnotenia a vyrozumie o tom žiadateľa.
Žiadosti, ktoré splnili všetky podmienky výzvy, hodnotia dvojice hodnotiteľov. Ich zoznam
na návrh sprostredkovateľského orgánu schvaľuje Riadiaci výbor.
Po vyhodnotení žiadostí dvojicou hodnotiteľov, sprostredkovateľský orgán zostaví poradie
úspešnosti posudzovaných žiadostí o dotáciu a predloží najvyššiemu riadiacemu orgánu
programu Terra Incognita návrh na schválenie žiadostí podľa alokácie finančných
prostriedkov na výzvu, ktorý rozhodne o schválení resp. neschválení žiadosti o dotáciu.
Sprostredkovateľský orgán písomne upovedomí žiadateľa o schválení alebo neschválení
žiadosti.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na webových stránkach Košického
samosprávneho kraja a programu Terra Incognita.
Pri hodnotení projektov sa bude prihliadať na nasledovné kritériá:

•

Projekt je spracovaný na požadovanej úrovni a obsahuje všetky požadované
informácie pre hodnotenie a posúdenie kvality projektového zámeru.
Projekt spĺňa ciele a priority tejto výzvy.

•

Projekt je efektívny.

•

Projekt dostatočne a primerane prezentuje a propaguje program Terra Incognita.

•

Nebudú podporené žiadosti:
•
•

Plánujúce realizáciu podujatia mimo územia Košického samosprávneho kraja.
Plánované aktivity sú určené pre obmedzenú, uzavretú alebo len miestnu cieľovú
skupinu.

•

Rozpočty neobsahujú povinnú finančnú spoluúčasť žiadateľa.

•

Žiadateľ nedeklaruje zabezpečenie spolufinancovania.

•

Žiadajúce prefinancovanie už zrealizovaných aktivít.

•

Žiadajúce podporu aktivít, ktoré budú uskutočnené mimo oprávnené časové rozpätie
realizácie projektov z tejto výzvy, t.j. od 1. 3. 2015 do 15. 12. 2015.

•

Žiadateľ nenaplnil podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie z programu Terra
Incognita v roku 2014.

12. Dôvody pre vylúčenie žiadosti
•
•
•

Žiadosť o dotáciu je predložená neoprávneným subjektom.
Žiadosť o dotáciu bola doručená po termíne uzávierky výzvy.
Žiadosť, v ktorej nedošlo k odstráneniu nedostatkov v stanovenej lehote.

