Príloha č. 2

ROZPOČET PROJEKTU
číslo projektu:*
Názov projektu:
Názov žiadateľa:
Opatrenie:
Platca DPH:

TI/2022/1/11
48. Gemerský folklórny festival Rejdová 2022
Obec Rejdová, 049 26 Rejdová 47
1.2. REGIONÁLNE/TOP PODUJATIA
NIE

Názov výdavku

Výška
Požadovaná
Výška
spolufinancova
výška
dotácie KSK
nia so strany
rozpočtu
(EUR)
žiadateľa (EUR)

Bežné výdavky

Realizácia
kultúrneho
programu

1 166,67 €

1 050,00

116,67

Organizačnotechnické
zabezpečenie
podujatia

2 000,00 €

1 800,00

200,00

Materiálové
zabezpečenie
podujatia

3 500,00 €

3 150,00

350,00

Položka zahŕňa výdavky na /účinkujúcich , asistentov, folklórne kolektívy, ľudové
hudby, sólisti, účastníci sprievodných aktivít, výdavky na vytvorenie tematických
dvorov.

Položka zahŕňa : a/ ozvučenie a osvetlenie pódia a časti námestia obce , b/ prenájom
suchých WC pre účinkujúcich a návštevníkov ,c/ zakúpenie LED reflektorov na
stojane na osvetlenie dvorov ,d/ laminovačka A3,e/ smerovníky pre návštevníkov/

Položka zahŕňa : nákup drevnej hmoty v objeme cca 10 m3 na výmenu drevených
častí pódia

Marketing
podujatia
Spolu (Celkové
oprávnené
bežné výdavky
projektu v
rámci
programu
Terra
Incognita)

Vecný popis výdavku**
(komentár k rozpočtu)

-

€

6 666,67 €

0,00

0,00

6 000,00 €

666,67 €

Kapitálové výdavky

Názov výdavku

Spolu (Celkové
oprávnené
kapitálové
výdavky
projektu v
rámci
programu
Terra
Incognita)

Výška
Požadovaná
Výška
spolufinancova
výška
dotácie KSK
nia so strany
rozpočtu
(EUR)
žiadateľa (EUR)

-

€

-

0,00

0,00

0,00

0,00

€

-

Vecný popis výdavku**
(komentár k rozpočtu)

€

Ďalšie informácie k financovaniu podujatia
Komentár k financovaniu projektu: (sem uveďte podrobnejší popis ďalších zdrojov financovania)
Výška výdavkov
na projekt z iných
zdrojov:

- €

Celkové
oprávnené
výdavky projektu
z programu Terra
Incognita

6 666,67 €

Celkové výdavky
na realizáciu
podujatia (celkové
oprávnené
výdavky projektu
v rámci programi
TI + Výdavky na
projekt z iných
zdrojov):

6 666,67 €

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
Mgr. Slávka Krišťáková
Miesto a dátum:
Rejdová, 12.4.2022
* nevypĺňa žiadateľ
** povinná položka rozpočtu, vyplniť čo najpodrobnejšie

