
Príloha č. 2

číslo projektu:*

Názov projektu:

Názov žiadateľa:

Opatrenie: 

Platca DPH:

Názov výdavku
Požadovaná 

výška rozpočtu 

Výška dotácie 

KSK (EUR)

Výška 

spolufinancova

nia so strany 

žiadateľa (EUR)

Vecný popis výdavku**

(komentár k rozpočtu)

Realizácia kultúrneho programu

1 000,00 €             

900,00 100,00

Vyýdavky na moderátora a účinkujúcich

Organizačno-technické 

zabezpečenie podujatia
1 800,00 €             

1 620,00 180,00

Ozvučenie podujatia, Prenájom zábavných atrakcií a aktivít

Materiálové zabezpečenie 

podujatia
130,00 €                 

120,00 10,00
Materiál na tvorivé dielne, súťaže a animácie, materiál na logistické zabezpečenie 

podujatia, označenia a navigačné tabule

Marketing podujatia 

403,33 €                 

360,00 43,33

Tlač letákov a plagátov

Spolu (Celkové oprávnené bežné 

výdavky projektu v rámci programu 

Terra Incognita)
3 333,33 €     3 000,00 €    333,33 €       

Názov výdavku
Požadovaná 

výška rozpočtu 

Výška dotácie 

KSK (EUR)

Výška 

spolufinancova

nia so strany 

žiadateľa (EUR)

Vecný popis výdavku**

(komentár k rozpočtu)

0 0,00 0,00

0 0,00 0,00

Spolu (Celkové oprávnené 

kapitálové výdavky projektu v 

rámci programu Terra Incognita)
-  €               -  €              -  €              

Výška výdavkov na projekt z iných 

zdrojov: 
          4 000,00 € 

Celkové oprávnené výdavky 

projektu z programu Terra 

Incognita 

          3 333,33 € 

Celkové výdavky na realizáciu 

podujatia (celkové oprávnené 

výdavky projektu v rámci programi 

TI + Výdavky na projekt z iných 

zdrojov): 

          7 333,33 € 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Róbert Schwarcz

Miesto a dátum:                                               V Košiciach, 02.05.2022

* nevypĺňa žiadateľ
** povinná položka rozpočtu, vyplniť čo najpodrobnejšie 

Kapitálové výdavky 

Ďalšie informácie k financovaniu podujatia
Komentár k financovaniu projektu: (sem uveďte podrobnejší popis ďalších zdrojov financovania)Ďalší pódiový program (+1200,-€),  Strava a občersvenie pre organzátorov, dobrovoľníkov, účinkujúcich (+800,-€), 
Prenájom mobiliáru - stany, prístrešky, pivné sety, stoly, stoličky a iné (+700,-€), Osobné náklady - koordinátor animátorov 
a dobrovoľníkov, produkcia a pod. (+600,-€), Preprava - preprava maskotov, mobiliáru, preprava animátorov a 
dobrovoľníkov autobusom (+200,-€), Marketing - spoluúčasť na mediálnych partnestvách, tlač bannerov, billboardov, 
výroba spotov a pod. (+500,-€)

ROZPOČET PROJEKTU

TI/2022/1/10
Veľký festival maskotov 2022
Detská organizácia Frigo
1.2 Regionálne/TOP podujatia
nie

Bežné výdavky


