
ŽIADOSŤ

 

Žiadosť o poskytnutie dotácií a účelových finančných  prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja  podľa VZN č. 9/2011 v platnom znení.

=======================================================================

Oblasť poskytnutia dotácií účelových finančných prostriedkov:

1.  Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu

 

 

Opatrenie 1.2 - Regionálne / Top podujatia

Názov projektu Veľký festival maskotov 2022

Miesto realizácie - mesto /
obec

Košice

Okres Košice 1

Kraj Košický kraj

Začiatok realizácie projektu 1.8.2022

Koniec realizácie projektu 30.9.2022

Celkový rozpočet projektu v € 3 333,33 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

3 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 333,33 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Detská organizácia Frigo

Ulica Jantárová 10

PSČ 040 01

Obec / mesto Košice

Okres Košice IV

Príloha č. 1



Kraj Košický kraj

Číslo telefónu 0907372428

Email frigo.detskaorganizacia@gmail.com

Právna forma občianske združenie

IČO 35545054

Je žiadateľ členom OOCR na
území Košického kraja, ktorá
je členom Košice Región
Turizmus?

NIE

Od kedy ste členom OOCR?

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

Róbert Schwarcz 0907372428 robert.schwarcz@gmail.com

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email robert.schwarcz@gmail.com

Meno a priezvisko Róbert Schwarcz

Číslo telefónu 0907372428

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

Popíšte skúsenosti žiadateľa s
prípravou a realizáciou
obdobných, alebo iných 
projektov za posledné 3 roky,
max. v rozsahu 1000 znakov.

Detská organizácia Frigo realizuje mimoškolské aktivity, kultúrne, športové,
vzdelávacie, osvetové a otvorené podujatia, ako aj projekty od roku 2002. V
posledných troch rokoch sme realizovali projekty ako napríklad: posledné
tri ročníky Veľkého festivalu maskotov (spolu 9 ročníkov), Deň Zeme v ZOO
(spolu 20 ročníkov), Detské vianočné dielne (spolu 20 ročníkov), vzdelávacie
projekty pre našich dobrovoľníkov, projekty spojené s osvetou v oblasti
prvej pomoci a množstvo ďalších projektov a aktivít. Realizovali sme takisto
cca 30 prímestkých táborov, pobytové tábory, výlety, expedície a ďalšie
aktivity. Zároveň boli posledné tri roky v oblasti aktivít a realizácie
projektov výrazne poznačené pandémiou a obmedzeniami ktoré boli spojené
s opatreniami.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU V roku 2022 budeme realizovať už desiaty ročník podujatia Veľký festival
maskotov. Podujatie sa každoročne koná v areáli ZOO Košice. Cieľom
projektu je realizácia zmysluplného, originálneho, rozpoznateľného
podujatia, podpora cestovného ruchu a ZOO Košice, vytvorenie možnosti
pre zábavu a relax účastníkov podujatia, ale aj rozvoj ich vedomostí a
zručností. Podobné podujatie nikto na východnom ani strednom Slovensku
neorganizuje, rovnaké podujatie organizujeme v ZOO Bratislava vždy na jar.
Keďže v roku 2022 budeme realizovať už 10. ročník, dokonalo poznáme
prostredie, východiská, záujem návštevníkov, máme nastavenú
dramaturgiu, logistiku, propagáciu a ďalšie okolnosti projektu. Takisto



máme nastavené partnerstvá, spoluprácu a personálne zabezpešenie.
Spoluorganizátormi a partnermi podujatia sú: ZOO Košice (priestory,
zabezpečenie), stredná odborná škola pedagogická (personál, aktivity),
občianske združenia (prezentácia, aktivity), podnikateľské subjekty
(sponzoring, prezentácie, aktivity). Podujatie sa každoročne koná v ZOO
Košice vzhľadom k nášmu záujmu pomôcť ZOO (plné vstupné ostáva ZOO) a
jej propagácie, vzhľadom k veľkosti a atraktívnosti areálu, vzhľadom k
vybaveniu (amfiteáter, sociálne zázemie) ako aj vzhľadom k pridanej
hodnote pre návštevníkov vo forme možnosti prehliadky ZOO popri
podujatí. Zároveň je to aj z dôvodu kapacity, keďže každoročne navštevuje
podujatie cca 5000 - 9000 návštevníkov. Na základe spätnej väzby vieme, že
návštevníkom toto miesto konania vyhovuje, najmä mimokošickí návštevníci
z celého kraja oceňujú spojenie účasti na podujatí a prehliadky ZOO, v
ktorej sú mnohí vďaka podujatiu prvý krát a plánujú opakovaný návrat. Pre
ZOO a Košice má podujatie veľký význam z dôvodu propagácie, zvýšeného
príjmu zo vstupného, z dôvodu zvýšených tržieb v prevádzkach v
priestoroch ZOO, ale aj zvýšeného ubytovania a využívania služieb v
Košiciach, keďže mnohí mimokošickí návštevníci podujatia si plánujú vďaka
podujatiu víkendový program v Košiciach a blízkom okolí, pričom
návštevníci prichádzajú na podujatie z okruhu až cca 250 km (na základe
dotazníkov). Na podujatí chceme zároveň vytvoriť priestor na prezentáciu
projektu "Krajina HARAVARA" a propagáciu ďalších atrakcií v košickom kraji.
Radi by sme ešte vyzdvihli charitatívny rozmer podujatia, v rámci podujatia
sa vďaka darom od partnerov a sponzorov každoročne koná charitatívna
tombola v prospech vybraného verejnoprospešného subjektu, organizácie,
kompletný príjem z tejto charitatívnej tomboly (cca 1000 - 2000,-€) ostáva
tejto organizácii (napr. Hodina deťom, Svetielko pomoci, Art Est, útulok a
pod.), zároveň má táto organizácia možnosť prezentovať sa na podujatí a
propagovať svoju činnosť.

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Podujatie má regionálny charakter, len pre informáciu pre hodnotiteľov
projektu, na podujatie nám prichádzajú aj návštevníci z prihraničných
oblastí z Maďarska.

CIEĽOVÉ SKUPINY Primárnou cieľovou skupinou sú aktívne rodiny s deťmi z okruhu až 250 km
od Košíc - cca 5000-9000 návštevníkov.

Sekundárnou cieľovou skupinou sú dobrovoľníci, účinkujúci, partneri a
ďalší, ktorí participujú na príprave a realizácii podujatia - cca 200 osôb.

PROGRAM PODUJATIA Podujatie je dramaturgicky založené na väčšej koncentrácii maskotov na
jednom mieste, čo je mimoriadne atraktívne najmä pre rodiny s deťmi,
zároveň originálne a rozpoznateľné, keďže podobné podujatie sa koná
najbližšie v Bratislavy (takisto sme organizátorom). Celodenný program
podujatia sa skladá zo štyroch častí: samotný festival maskotov (pohyb cca
50 - 60 maskotov po ZOO, tanec maskotov, pochod maskotov, fotenie s
maskotmi), pódiový program (moderovaný program s krstom zvieratka,
tanečnými skupinami, hudobnými vystúpeniami, animáciami, kúzelníkom,
minidisko a pod.), sprievodnými aktivitami a atrakciami (nafukovacie
atrakcie, kolotoč, maľovanie na tvár, tvorivé dielne a pod.) a interaktívnymi
prezentáciami partnerov (workshopy, osvetové aktivity, ukážky prvej
pomoci, animácie a pod.). Podujatie je jednoznačne odlíšiteľné, najväčším
ťahúňom bude cca 50-60 maskotov na jednom mieste. Oproti minulému
ročníku pridáme pokus o slovenský rekord v najväčšom počte maskotov,
autogramiádu populárnej osobnosti, prezentáciu krajiny HARAVARA a
zaujímavého účinkujúceho v pódiovom programe.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Vzhľadom k skúsenostiam z predošlého ročníka vieme, že podujatia sa
zúčastňuje 5000-9000 návštevníkov z celého východného a časti stredného
Slovenska. Podujatie zvýši návštevnosť ZOO Košice, zvýši využívanie služieb
priamo v ZOO, ale aj v Košiciach a okolí, keďže mnohí mimokošickí



návštevníci podujatia trávia v Košiciach minimálne jeden deň a na základe
dotazníkov vieme, že veľké množstvo rodín z väčšej vzdialenosti si
vzhľadom k účasti na podujatí (nedeľa) plánuje v Košiciach víkendový
program s prespaním, využívaním stravovacích služieb a návštevou
minimálne dvoch ďalších atrakcií. Na podujatí chceme zároveň vytvoriť
priestor na prezentovanie projektu "Krajina HARAVARA" Košického
samosprávneho kraja a propagáciu ďalších atrakcií a podujatí v kraji.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Na základe skúseností z predošlých deviatich ročníkov očakávame účasť na
úrovni cca 5000 - 9000 návštevníkov (to je minimálny a maximálny počet z
predošlých rokov, pričom posledné ročníky boli poznačené pandémiou).

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v tvare
mm/rr:

Koniec aktivity v tvare
mm/rr:

Priprava organizačného zabezpečenie, logistiky,
komunikácia s partnermi a sponzormi 1.8.2022 11.9.2022

Propagácia podujatia 1.8.2022 11.9.2022

Samotná realizácia podujatia 11.9.2022 11.9.2022

Vyhodnotenie, vyúčtovanie projektu 11.9.2022 30.9.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Sociálne siete od augusta 2022 (dosah cca 200 tisíc úživateľov), plagáty a
letáky v základných a materských školách v košickom kraji (cca 30 tisíc
letákov), plagáty a letáky na verejných miestach v Košiciach, propagácia
prostredníctvom partnerov, kampaň v regionálnych médiách (rádiá, printy),
billboardy v Košiciach a okolí, tlačová správa (následne výstupy v médiách
na celom Slovensku), informácia na cca 100 webových stránkach a
portáloch, propagácia v priestoroch ZOO (bannery, plagáty už od 07/2022) a
ďalšie možnosti, v júni 2022 budeme mať pripravenú premyslenú, cielenú a
efektívnu kampaň. Zároveň priamo na podujatí prebehne propagácia
partnerov (prezentácie, reklamné nosiče, v slove moderátora).

ČESTNÉ VYHLÁSENIA

Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že: 

✓ všetky informácie uvedené v žiadosti o dotáciu/účelové finančné
prostriedky, ako aj vo všetkých prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

✓ nemám ku dňu podania žiadosti nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie;

✓ že ku dňu podania žiadosti o dotáciu nie som daňovým dlžníkom;

✓ nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia;

✓ nie je ku dňu podania žiadosti voči mne vedené konkurzné konanie, nie
som v konkurze, v reštrukturalizácia nebolo proti mne zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku;



✓ nie som ku dňu podania žiadosti v likvidácii;

✓ mi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie (vzťahuje sa na subjekty uvedené v § 8 ods. 8 zák. č.
583/2004 Z. z.);

✓ som ako žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania;

✓ nie som ku dňu podania žiadosti o dotáciu v nútenej správe (vzťahuje sa
IBA na obce);

✓ som zapísaný v registri partnerov verejného sektora (vzťahuje sa na
žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora);

✓ mám vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Košického
samosprávneho kraja;

✓ ako žiadateľ o poskytnutie dotácie nemám aktivity v predkladanom
projekte podporené z iných dotačných a grantových systémov;

✓ disponujem finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu;

✓ všetky predložené dokumenty sú totožné s originálom;

✓ súhlasím so spracovaním údajov: Vyplnením formulára: /Žiadosť o dotáciu
/ účelové finančné prostriedky na podporu cestovného ruchu na rok 2022",
dávam dobrovoľný súhlas na spracovanie uvedených údajov. Súhlas dávam
podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení neskorších zákonov účinného od 25.08.2018 (ďalej len: "Zákon o
ochrane osobných údajov") a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
2016/679 z 27. apríla 2016.

PRÍLOHY

Povinné prílohy

Podrobný rozpočet projektu  vo formáte XLS alebo XLSX

názov Príloha č. 2 rozpočet VFM.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

https://terraincognita.egrant.sk/file/908210.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/908210.xlsx


názov FRIGO_IČO.pdf

popis Potvrdenie o pridelení IČO

názov FRIGO_stanovy_komplet_s_dodatkom (2).pdf

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

názov FRIGO_stanovy_komplet_s_dodatkom (2).pdf

popis Stanovy Detskej organizácie Frigo (s dodatkom - zmena názvu na
Frigo)

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov FRIGO_zapisnica_VZ_01_2019 (2).pdf

popis Zápisnica - voľby šatutára Róbert Schwarcza

IBA OPATRENIE 1.1. Medzinárodné podujatia: Stručný popis minimálne trojročnej histórie 

IBA OPATRENIE 1.1. Medzinárodné podujatia: Mediálny plán alebo plán publicity podujatia v danom roku.

https://terraincognita.egrant.sk/file/836217.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/836217.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/836218.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/836218.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/836220.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/836220.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/836219.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/836219.pdf


IBA OPATRENIE 1.2 Regionálne/TOP podujatia: Stručný popis histórie podujatia alebo Koncepcia smerovania
podujatia.

názov FRIGO_Festival_maskotov_
Terra_Incognita_priloha_historia_2022.pdf

popis História podujatia + mediálne výstupy

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Róbert Schwarcz

 &check; Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a
správne.

https://terraincognita.egrant.sk/file/836577.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/836577.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/836577.pdf

