
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 Letný festival na KVP

Miesto realizácie - mesto /
obec

Košice

Okres Košice

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 6.6.2022

Koniec realizácie projektu 31.8.2022

Celkový rozpočet projektu v € 8 888,89 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

8 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 888,89 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Mestská časť Košice - Sídlisko KVP

Ulica Trieda KVP 1

PSČ 040 23

Obec / mesto Košice

Okres Košice

Príloha 1



Kraj Košický

Číslo telefónu 0911802510

Email roksolana.scurokova@mckvp.sk

Právna forma obec

IČO 691089

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

Mgr. Ladislav Lörinc 0908314623 starosta@mckvp.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email roksolana.scurokova@mckvp.sk

Meno a priezvisko Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.

Číslo telefónu 0911802510

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP má dlhoročnú tradíciu pri organizovaní
kultúrnych podujatí nie len na miestnej a mestskej úrovni ale aj na
regionálnej úrovni. Každý rok naša MČ organizuje množstvo kultúrnych
podujatí pre širokú verejnosť, ako napr. „Fašiangové hody" či „Vianočné
zvyky a tradície v Košickom kraji“ a iné. Zároveň sa MČ úspešne zapojila do
projektov cezhraničnej spolupráce: „Veľké mesto, malá dedina –
spolupráca“, a „Kultúrne podujatia ako možné nástroje na posilnenie
súdržnosti prihraničných regiónov“, vďaka čomu sa dám podarilo
zorganizovať dve veľké letné podujatia a to „Letný festival na KVP“ a
„Festival lokálnych produktov“. Organizovaním uvedených podujatí sme
umožnili prístup k produktom cestovného ruchu návštevníkom všetkých
sociálnych a vekových kategórií. Okrem toho sme prehĺbili aj budovanie
miestnej identity, čo považujeme za veľmi potrebné.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Zámerom projektu je zvýšenie kvality a atraktivity produktu cestovného
ruchu prostr. organizovania kultúrno-spoločenského podujatia,zvýšiť
povedomie našej MČ ako aj KSK,dodržať ročný cyklus organizovania
podujatia ako aj samotnú udržateľnosť podujatia,umožniť sprístupnenie
podujatia pre všetky sociálne a vekové kategórie a zvýšiť záujem verejnosti
o kultúru,zapojiť do príprav lokálnu komunitu,podnikateľský sektor a
partnerov.Cieľom projektu je posilniť kultúrno-sociálnu identitu a imidž
našej MČ a celého regiónu,skvalitniť využitie kultúrneho a lokálneho



potenciálu,vytvoriť produkt cestovného ruchu pre návštevníkov na
miestnej,regionálnej až medzinárodnej úrovni,prilákať veľké množstvo
návštevníkov na atraktívny a bohatý program.Prispieť k vzájomnému
porozumeniu,k aktívnej spolupráci na úseku spoločného záujmu s ohľadom
na požiadavky návštevníkov a pokračovať v tradícii organizovania
festivalu.Ideovo chceme dosiahnuť, aby sa naša MČ aj KSK stali počas
festivalu centrom kultúrno-spoločenského diania.Aby si každý odniesol
zážitkový efekt z festivalu.Hlavnou témou realizácie projektu je„posunúť
naše sídlisko vpred“aj v oblasti rozvoja kultúry a možnosti kultúrneho
vyžitia.V rámci projektu by sme radi využili možnosť nadväzovania
dlhodobého strategického partnerstva s našimi susedmi-
partnermi,lokálnymi výrobcami a podnikateľským sektorom,zlepšili trvalo
udržateľný rozvoj cestovného ruchu,konkrétne v segmente kultúrny
cestovný ruch,gastronomický cestovný ruch,nákupný cestovný ruch.
Oslovené subjekty budú mať priestor na prezentáciu svojich výrobkov a
činnosti.Bude sa budovať vzájomná podpora našich činnosti,zároveň sa tu
vytvára priestor na výmenu užitočných skúseností a zdieľanie osvedčených
postupov.Projekt budeme realizovať v MČ KE-Sídl.KVP,ktorá je súčasťou
mesta KE.Zastavané územie sídliskového charakteru má prevažne zdravé
prostredie bez akéhokoľvek priemyslu.Zo S a SZ strany je sídlisko
obklopené lesmi a poliami,s vynikajúcimi terénmi pre turistiku a
cykloturistiku.Obývaná časť,ktorá bola vystavaná v rámci plánovaného
rozvoja v polovici 80.rokov,dnes hlási 22 250 obyvateľov.Zloženie
obyvateľstva MČ sa dynamicky mení,a to ako z hľadiska veku, tak aj z
hľadiska požiadaviek a potrieb.Lokalita,na ktorej budeme organizovať
podujatie je vyhovujúca z priestorového hľadiska,ako aj z hľadiska
vybavenosti.Konkrétne ide o lokalitu Drocárov park o rozlohe viac ako 6 000
m².Nachádzajú sa tu športové ihriská a rekreačná zóna, poskytuje priestory
voľne dostupné širokej verejnosti,kde v čase realizácie projektu bude
otvorená aj komunitná kaviareň.Víziou MČ je park naďalej udržiavať a
modernizovať, a takisto ho dostať do väčšieho povedomia ľudí.Preto
považujeme tento priestor za ideálny pre organizovanie tohto podujatia ale
aj ostatných kultúrno-spoločenských akcií ako budovanie tradície.Pre MČ je
veľmi dôležitá a významná realizácia uvedeného festivalu v rámci mesta a
aj v rámci KSK.Máme možnosť prispieť k posilneniu kultúrno-sociálnej
identity a imidžu,zachovaniu kultúrnych hodnôt,hospodárskej a územnej
súdržnosti prostredníctvom spoločných aktivít a zvyšovania záujmu
verejnosti o kultúru a lokálne produkty. Dostupnými a modernými postupmi
pri realizácii projektu, dosiahneme u návštevníkov sídliska,obohatenie ich
vnútorného života,zlepšenie spoločenskej komunikácie,porozumenie a
vedomé tvorenie spoločenstiev resp.budovanie komunity.Košice a okolie–sú
už dlho obľúbenými turistickými destináciami.V poslednom desaťročí došlo
k výraznému zvýšeniu záujmu o atrakcie a poznávací cestovný ruch v tejto
oblasti. Návštevnosť na kultúrnych aktivitách v našom kraji medziročne
rastie min.o 5% a u mladšej generácie o 7%.Zvýšený počet turistov zvyšuje
dopyt po rôznych programových balíkoch a turistických službách.Tvorbou
inovatívnych a autentických kultúrnych podujatí, či festivalov prispejeme k
rozvoju regionálnej identity a ekonomiky v oblasti kultúrneho cestovného
ruchu.Festival plánujeme zrealizovať v letných mesiacoch,konkrétne 5. a 6.
augusta 2022.

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Naš projekt spadá pod Opatrenie 1.2 Regionálne/TOP podujatia

CIEĽOVÉ SKUPINY Priamymi cieľovými skupinami projektu sú:
- zahraniční a domáci turisti navštevujúci náš región, ktorí sú primárnou
cieľovou skupinou kultúrneho, gastronomického a nákupného cestovného
ruchu;
- obyvatelia susediacich regiónov, a to konkrétne Maďarska a Ukrajiny,
ktorým by sme chceli dať príležitosť na oddych a nadviazanie vzťahov.
Realizáciou tohto projektu chceme pomôcť zvýšiť záujem cieľových skupín aj
o lokálne produkty;



- obyvatelia Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP ako aj návštevníci/ľudia,
ktorí lokalitou prechádzajú, prípadne v nej pracujú, trávia svoj voľný čas;
Podľa skúsenosti z predchádzajúcich festivalov, kde bola účasť
návštevníkov okolo 5 000 až 6 000, môžeme predpokladať, že aj na tomto
podujatí sa zúčastní viac cca 7 000 účastníkov. Ako žiadateľ očakávame
veľký záujem verejnosti o kultúrne vyžitie aj vzhľadom na stav po ukončení
pandemických opatrení.

PROGRAM PODUJATIA Program počas obidvoch dni začína o 10.00 hod. a končí o 20.00 hod.
Dopoludňajší hudobno-zábavný blok zameraný na rodiny s deťmi.
Popoludňajší kultúrny program zameraný na širokú verejnosť t.j všetky
vekové a sociálne kategórie.

V záujme dosiahnutia cieľov sú naplánované nasledovné inovatívne aktivity
pre realizáciu podujatia:
- príprava, propagácia a distribúcia informácie o realizácii podujatia s
názvom „Letný festival na KVP“ s potenciálom prispieť k podpore dobrého
mena a imidžu MČ Košice-Sídlisko KVP a Košického samosprávneho kraja;
- oslovenie známych osobností, interpretov z populárnej hudobnej a
divadelnej scény ako aj hudobných skupín pre tvorbu zaujímavého a
lákavého kultúrneho programu pre čo najširšiu verejnosť so zreteľom na
všetky vekové a sociálne kategórie;
- príprava a skvalitnenie sprievodných aktivít pre čo najširšiu verejnosť a
zóny hier pre najmenších návštevníkov;
- príprava výstavy o histórii a rozvoji sídliska „Pohľad do minulosti a vízia
do budúcnosti“, ako súčasť sprievodného programu festivalu;
- rozšírenie výstavy „Pohľad do minulosti a vízia do budúcnosti“ o
inovatívne formy prezentácie fotografií a vizualizácie projektov;
- oslovenie lokálnych výrobcov, podnikateľov a zahraničných partnerov (z
Maďarska a Ukrajiny) aby sa zapojili a zúčastnili na festivale;
- nakupovať a inštalovať vybavenie potrebné na realizáciu podujatia;
- vytvorenie vhodných podmienok aj pre prípady potreby aplikácie
protipandemických opatrení, k zlepšeniu úrovne technického vybavenia a
priestorového funkčného riešenia verejného priestranstva.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Projekt prináša tieto výsledky:
- zvýšenie počtu návštevníkov o cca 1 000 osôb v regióne (čo sa odrazí aj v
počte prenocovaných návštevníkov);
- realizácia kultúrno-spoločenského podujatia ako tvorba produktu
cestovného ruchu pre návštevníkov t.j. širšiu verejnosť na miestnej,
regionálnej až medzinárodnej úrovni;
- posilnenie kultúrno-sociálnej identity a imidžu nielen našej MČ ale aj
celého regiónu (pre súčasných ale aj budúcich obyvateľov);
- skvalitnenie využitia kultúrneho a lokálneho potenciálu;
- pokračovanie v tradícii organizovania festivalu, kde každý návštevník si
odnesie zážitkový efekt z festivalu;
- nadväzovania dlhodobého strategického partnerstva s našimi susedmi a
zlepšili tak trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu, a to konkrétne v
segmente kultúrny cestovný ruch, gastronomický cestovný ruch, nákupný
cestovný ruch a prispeli k zachovaniu kultúrnych hodnôt prostredníctvom
spoločných aktivít a zvyšovaniu záujmu verejnosti o kultúru.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Podľa skúsenosti z predchádzajúcich festivalov, kde bola účasť
návštevníkov okolo 5000 až 6 000, môžeme predpokladať, že aj na tomto
podujatí sa zúčastní viac cca 7 000 účastníkov. Ako žiadateľ očakávame
veľký záujem verejnosti o kultúrne vyžitie aj vzhľadom na stav po ukončení
pandemických opatrení.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU



Názov aktivity začiatok aktivity v
tvare mm/rr:

Koniec aktivity v tvare
mm/rr:

príprava a realizácia propagácie projektu 6.6.2022 15.8.2022

príprava podujatia: hlavného a sprievodného programu 6.6.2022 30.7.2022

prieskumy trhu, nákup materiálno-technického zabezpečenia,
oslovovanie interpretov, objednávanie služieb 6.6.2022 30.7.2022

oslovenie lokálnych výrobcov, podnikateľov a zahraničných
partnerov 6.6.2022 30.7.2022

realizácia podujatia 5.8.2022 6.8.2022

úhrada faktúr, príprava vyúčtovania 7.8.2022 31.8.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Medializácia bude formou tlačovej správy, ktorá bude zaslaná do lokálnych
médií, ďalej formou webového sídla, FB stránky s viac ako 5 000
sledovateľmi, Mobilnej aplikácie, občasníka MČ KVaPka, ktorý distribuujeme
do všetkých - 8 200 domácností.

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 Rozpočet Letný festival na KVP.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov Priloha_ICO.pdf

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

https://terraincognita.egrant.sk/file/889966.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/889966.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/843582.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843582.pdf


Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov Čestné vyhlásenie.PDF

popis

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.

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

názov História podujatia Letný festival na KVP.docx

popis

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/849502.PDF
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/849502.PDF
https://terraincognita.egrant.sk/file/843604.docx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843604.docx



