
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 1.1 - Medzinárodné podujatia

Názov projektu Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v okruhovom jachtingu

Miesto realizácie - mesto /
obec

Zemplínska Šírava časť Medvedia Hora.

Okres Michalovce

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 28.6.2022

Koniec realizácie projektu 25.9.2022

Celkový rozpočet projektu v € 5 555,56 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

5 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 555,56 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Yacht Club Michalovce

Ulica Salezianov 1282/4

PSČ 07101

Obec / mesto Michalovce

Okres Michalovce

Príloha 1



Kraj Košický

Číslo telefónu 0908980220

Email yachtclub.michalovce@gmail.com

Právna forma Občianske združenie

IČO 50151533

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

Ľuboš Kurej 0908980220 lubos.kurej@gmail.com

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email yachtclub.michalovce@gmail.com

Meno a priezvisko Ľuboš Kurej

Číslo telefónu 0908980220

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

Náš klub počas letnej jachtárskej sezóny usporiada na Zemplínskej Šírave 4
podobné podujatia - preteky, klub je funkčný od roku 2016.S toho je jeden
pretek zaradený, ako Slovenský pohár Kajutových plachetníc.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU MMSR Šírava 2022 v okruhovom jachtingu sú najdôležitejšou športovou
udalosťou jachtárskej sezóny na Slovensku, preto sa koná na konci sezóny,
kedy už sú pretekári vo forme. Okruhový jachting sú pretekári od 6 do 60
rokov, v jedno a dvoj posádkových lodiach, ktorý súťažia na vybojkovanych
tratiach na vode, pod dozorom pretekových rozhodcov a komisárov a
podpory záchranných tímov. Táto udalosť sa nezaobíde bez pomoci
miestnych jachtárskych klubov a jednotlivcov zapálených tomuto športu.
MMSR Šírava 2022 sa uskutočnia na Zemplínskej Šírave, stredisko Medvedia
Hora pod penziónom ANIMA, ktoré svojou vybavenosťou zaručuje príjemne
zázemie a možnosť ubytovania v penzióne, karavanoch a stanoch. Upravené
pláže a dobrý prístup do vody sú vynikajúce, termín je stanovený na 15.9.-
17.9.2022

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Na tomto podujatie sa zúčastňujú aj pretekári z iných krajín, náš región
svojou polohou predurčuje účasť jachtárov a sprievodných tímov z Polska a
Maďarska, oslovíme aj kluby z Českej republiky, pre niektorých to bude



retro spomienka na Zemplínsku Šíravu a pre niektorých novo objavený
Košický kraj, Zemplínsky región a vodná plocha pre športové zápolenie s
novými zážitkami.

CIEĽOVÉ SKUPINY Cieľová skupina sú jachtári, priaznivci vodných športov a ich podporné a
sprievodné tímy, ako aj rodičia zúčastnených pretekárov od 6 do 18 rokov.
Historia Medzinárodných Majstrovstiev Slovenska dáva predpoklad účasti
domácich pretekárov v 10 lodných triedach cca 100 - 120 účastníkov plus
rodičia a sprievodné tímy 80 ľudí. Medzinárodná účasť bude závisieť od
pandemickej situácie na Slovensku a možnosti cestovania. Predpoklad je
účasť 40 - 50 pretekárov plus 10 - 20 členov sprievodu.

PROGRAM PODUJATIA Príchod pretekárov je predpokladaný už v stredu 14.9.2022, kedy už bude
prebiehať registrácia, 15.9.2022 do 10:00 bude ukončená registrácia a
samotné slávnostne zahájenie bude o 11:00, po ktorom sa budú pretekári
presúvať na vodu. Podľa poveternostných podmienok a odjazdení určeného
počtu rozjázd sa účastníci vrátia na breh. 16.9.2022 za predpokladu
priaznivého vetra sa uskutočnia ďalšie rozjazdy v sobotu 17.9.2022 po
odjazdený všetkých potrebných rozjazdách bude slávnostné vyhodnotenie
MMSR Šírava 2022 s odovzdaním trofejí pre víťazov v 10 lodných triedach a
majstrovstvá budú oficiálne ukončené.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Samotný účastníci, ich sprievod a rodinný príslušníci využijú ubytovanie v
zriadeniach poskytujúcich ubytovanie v danom stredisku a jeho okolí. Počas
troch dní budú využívať zariadenia poskytujúce stravovanie a občerstvenie.
Vo voľných chvíľach počas troch dní rodičia, ako aj pretekári po odjazdení
na vode môžu spoznávať krásy nášho Košického kraja, regiónu Zemplín a
zákutia Zemplínskej Šíravy.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Predpokladaný počet návštevníkov počas cele trojdňovej udalosti závisí od
počasia, pri dobrom počasí v kombinácii s predlženým víkendom, kedy sa
MMSR Šírava 2022 budú konať, sa dá odhadnúť na 1000 - 1500 ľudí
sledujúcich dianie na vode.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v tvare
mm/rr: Koniec aktivity v tvare mm/rr:

Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v okruhovom
Jachtingu Šírava 2022 28.6.2022 25.9.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Už teraz je táto udalosť prezentovaná na webovom sídle Slovenského zväzu
jachtingu, sailing.sk v sekcii Termínový kalendár. O prebiehajúcich
prípravách a o samotnom priebehu budeme pravidelne informovať na našej
klubovej Facebookovej stránke Yacht club Michalovce. Na našej webovej
stránke Yacht Club Michalovce.sk, vytvoríme samostatnú časť pre MMSR
Šírava 2022, kde budú neustále aktualizované novinky z príprav a výsledky
rozjázd počas pretekov. Oslovíme rádio Šírava, regionálne TV, RTVS, TV JoJ
šport a tlačové média o budúcej udalosti na našej vode. Vytvoríme video z
pretekov pre potreby prezentácie nášho regiónu a jachtingu, ako športu
mladých k rozvoju pohybových aktivít a návykom zdravého života.

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_Yacht club.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov pridelené IČO YC Michalovce.jpg

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

názov stanovy YC Michalovce 1.jpg

popis

názov stanovy YC Michalovce 2.jpg

popis

názov stanovy YC Michalovce 3.jpg

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/892787.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/892787.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/847163.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/847163.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/847164.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/847164.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/847165.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/847165.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/847166.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/847166.jpg


názov stanovy YC Michalovce 4.jpg

popis

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov štatutár YC Michalovce.jpg

popis

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

názov Historia MMSR.pdf

popis

názov historia MMSR.rar

popis

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

názov medialny plan YC Michalovce.pdf

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/847167.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/847167.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/847168.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/847168.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/850362.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850362.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/850366.rar
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850366.rar
https://terraincognita.egrant.sk/file/850346.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850346.pdf


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

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Ľuboš Kurej

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




