
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 XVI. Gemerský remeselnícky jarmok a festival v Krásnohorskej Dlhej Lúke

Miesto realizácie - mesto /
obec

Krásnohorská Dlhá Lúka

Okres Rožňava

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 6.6.2022

Koniec realizácie projektu 31.8.2022

Celkový rozpočet projektu v € 6 666,67 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

6 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 666,67 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Združenie gemerských remeselníkov - Gömöri Kézművesek Társulása

Ulica Krásnohorská Dlhá Lúka č. 2

PSČ 049 45

Obec / mesto Krásnohorská Dlhá Lúka

Okres Rožňava

Príloha č. 1



Kraj Košice

Číslo telefónu 0907234314

Email gremeselnici@pobox.sk

Právna forma Združenie

IČO 35547332

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

György Nagy 0907234314 gremeselnici@pobox.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email gremeselnici@pobox.sk

Meno a priezvisko György Nagy

Číslo telefónu 0907234314

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

Združenie gemerských remeselníkov poskytuje pre viac ako 100
remeselníkov, ktorí sú jeho členmi, metodické, konzultačné a prezentačné
zázemie. Okrem remeselníctva sa združenie zameriava aj na aktivity
súvisiace s ostatnými oblasťami tradičnej ľudovej kultúry Gemera. Práve
zachovávanie autentickosti prejavov tradičnej kultúry charakterizuje všetky
podujatia, ktoré Združenie doteraz organizovalo. Z nich najvýznamnejší a
najznámejší je Gemerský remeselnícky jarmok a festival, ktorý
usporiaduvame od roku 2006. Najvýznamnejšie maďarské podujatie
tradičnej ľudovej kultúry v tejto časti Gemera.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Združenie gemerských remeselníkov je jediné neziskové, mimovládne
združenie, ktoré poskytuje remeselníkom, ale aj iným záujemcom možnosť
oboznámiť sa s tradičnými remeselnými technikami, ale aj rozvíjať iné žánre
tradičnej ľudovej kultúry. Tradičnú ľudovú kultúru osobitne remeselníctvo
považujeme v Združení gemerských remeselníkov za nástroj rozvoja
regionálnej maďarskej identity miestnych komunít a jednotlivcov smerom k
sebarealizácii, ekonomickej sebestačnosti prostredníctvom miestnych
špecifík vo všetkých žánroch tradičnej maďarskej aj slovenskej ľudovej
kultúry. Za veľmi dôležité považujeme medzigeneračné a medzinárodné
odovzdanie skúsenosti, sieťovanie a kreovanie nových projektových
zámerov. Všetky tieto aspekty sa snažíme prestaviť do jedného tradičného
podujatia- Gemerského remeselníckeho jarmoku.



Po úspechoch festivalov z predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2022 by sme
chceli vytvoriť priestor pre stretnutie
remeselníkov s medzinárodnou účasťou, kde si môžu navzájom vymeniť
svoje názory a každodenné skúsenosti. Treba
poukázať na dôležitosť zachovania tradičných remesiel, nielen na
zachovanie kultúrneho dedičstva ale aj na vytvorenie úcty k naším
predkom, k ich práci. Našim cieľom je skvalitniť medziľudské vzťahy a
komunikáciu medzi jednotlivými generáciami a rozvíjať spoluprácu medzi
rôznymi národnosťami a etnikami. Priblížiť širokej verejnosti rôzne techniky
zhotovovania výrobkov z prírodných materiálov, vzbudiť záujem u
obyvateľov a návštevníkov o maďarskú (menšinovú) kultúru, spolkové
dianie a históriu plnohodnotným a rôznorodým programom, ktorý je
prispôsobený všetkým vekovým kategóriám. V tomto roku sa zameriame na
výrobu zo šúpolia a košikárstvo. V regióne sme boli jediný ktorí sa rozhodli
napriek nepriaznivej situácii uskutočniť naplánovaný maďarský folklórny
festival aj v roku 2020 aj 2021, aj napriek tomu že sme boli limitovaný
vstupom, kde sme museli dbať nato aby na území nádvoria Remeselníckeho
domu naraz nebolo viac ako 1000
ľudí. Významným momentom festivalu je ukážka odlievania zvonu na
nádvorí, pod vedením remeselníka Roberta Slíža. Technika ktorú používa je
raritou nie len na Slovensku ale aj v Strednej Európe. Záujem bol veľký,
prichádzali ľudia zo širokého okolia. Miesto podujatia je nádvorie
Remeselníckeho domu. Termín realizácie podujatia je 30.júl 2022.

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Nie je medzinárodného charakteru.

CIEĽOVÉ SKUPINY Remeselníci, ktorí získajú nové vedomosti a zručnosti potrebné pre svoju
prácu a zároveň možnosť ponúknuť a predať svoje výrobky.
Návštevníci, ktorí budú obohatení o kultúrny zážitok z oblasti tradičnej
ľudovej kultúry v autentickej podobe.

PROGRAM PODUJATIA Po uplynulých dvoch rokoch sme sa rozhodli pokračovať v organizovaní
jednodňovej akcie s dôrazom na ukážky remesiel, a vybranej témy. V
nasledujúcich rokoch by sme chceli každé jedno tradičné gemerské remeslo
predstaviť aj v takejto forme. V roku 2022 sa festival bude niesť v duchu
šúpolia a košikárstva kde návštevníci budú mať možnosť si aj vyskúšať toto
remeslo, a pozorovať proces výroby. Návštevníci si budú môcť vychutnať
naživo odlivanie zvonu, ktorý sa chystá a vytvára stredovekou technológiou.
Výsledkom projektu je
jednoznačné pozdvihnutie tradičných a súčasných hodnôt remeselníckej
výroby a folklóru. Podľa našich doterajších
skúseností táto akcia výrazne prispieva k uvedomeniu regionálnej identity
obyvateľstva. Našimi spoluorganizátormi sú Obec
Krh. Dlhá Lúka, Csemadok Krh. Dlhá Lúka a Zväz ľudovoumeleckých
združení Kisgyőr a Tállya z Maďarska. Účinkujúci: folklórne tanečné skupiny,
folklórne skupiny, spevokoly z okolia, rozprávkari, remeselníci zo Slovenska
aj zo zahraničia.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Od projektu očakávame zvýšenie povedomia o regionálnej identite Gemera,
zvýšenie záujmu o tradičnú maďarskú a menšinovú ľudovú kultúru,
informovanejších a motivovanejších remeselníkov, spokojných návštevníkov
a rodiny s deťmi. Podujatie chápeme aj ako produkt kultúrneho cestovného
ruchu. Otvorí sa príležitosť na vytvorenie nových vzťahov a kontaktov v
záujme ďalšej spolupráce. Je to jedinečné maďarské podujatie v okrese,
ktoré predstavuje širokej verejnosti tradičné ľudové remeslá. Výsledkom
projektu je jednoznačné pozdvihnutie tradičných a súčasných hodnôt
remeselníckej výroby a folklóru. Podľa našich doterajších skúsenosti táto
akcia výrazne prispieva k uvedomeniu identity obyvateľstva.

Očakávaná účasť: vyše 90 remeselníkov - našich členov ako aj z



PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

partnerských remeselníckych inštitútov aj zo zahraničia. Na pódiu vystúpia
tanečný súbory z okolia aj zo zahraničia, Folkloristi, folklórne spevokoly zo
susedných dedín, tanečné folklórne súbory, rozprávkari z okolia a mnohí
iný. Večerný folklórny koncert a tanečný dom.
Očakávaný počet účastníkov – 250 osôb.
Očakávaný počet návštevníkov – 3 000 osôb.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v tvare
mm/rr:

Koniec aktivity v tvare
mm/rr:

Pozvanie remeselníkov 6.6.2022 30.6.2022

Pozvanie a predbežná dohoda s vedúcimi učinkujúcich 6.6.2022 30.6.2022

Objednanie prenosného pódia, zvukovej techniky, stanov
a ubytovanie 6.6.2022 30.6.2022

Vytvorenie programu 6.6.2022 30.6.2022

Navrhnutie a zhotovenie plagátov a pozvánok 20.6.2022 30.6.2022

Rozposlanie pozvánok a plagátov 1.7.2022 15.7.2022

Príprava areálu na podujatie (kosenie, príprava
miestnosti na prezliakarne 20.7.2022 29.1.2022

Realizácia festivalu 30.7.2022 30.7.2022

Vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu 1.8.2022 31.8.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Propagácia projektu:
Rádio Pátria, Slovenský Rozhlas, RVTV - Rožňavská televízia, plagáty,
pozvánky, webová a facebook stránka Združenia.

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 TI.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

https://terraincognita.egrant.sk/file/895678.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/895678.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/840246.jpg


názov IČO.jpeg

popis Doklad o pridelení IČO

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

názov Stanovy1.jpeg

popis Stanovy Združenia

názov Stanovy2.jpeg

popis

názov Stanovy3.jpeg

popis

názov Stanovy4.jpeg

popis

názov Stanovy5.jpeg

popis

názov Stanovy6.jpeg

https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840246.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/840254.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840254.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/840255.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840255.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/840256.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840256.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/840257.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840257.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/840258.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840258.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/840259.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840259.jpg


popis

názov Stanovy7.jpeg

popis

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov Menovací dekrét.jpeg

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 ZGR - Terraincognita.docx

popis

názov 20210703_092007.jpg

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/840260.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840260.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/840262.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/840262.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844171.docx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844171.docx
https://terraincognita.egrant.sk/file/844245.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844245.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844252.jpg


názov 20210731_112139.jpg

popis

názov 20210731_112558.jpg

popis

názov DSC_1983.JPG

popis

názov DSC_1993.JPG

popis

názov DSC_2007.JPG

popis

názov DSC_2017.JPG

popis

názov DSC_2021.JPG

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844252.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844254.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844254.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844258.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844258.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844259.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844259.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844261.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844261.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844262.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844262.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844263.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844263.jpg


názov DSC_2033.JPG

popis

názov DSC_2041.JPG

popis

názov DSC_2067.JPG

popis

názov DSC_2075.JPG

popis

názov DSC_2083.JPG

popis

názov DSC_2092.JPG

popis

názov DSC_2121.JPG

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/844265.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844265.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844267.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844267.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844270.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844270.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844273.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844273.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844276.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844276.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844279.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844279.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844280.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844280.jpg


názov DSC_2140.JPG

popis

názov DSC_2152.JPG

popis

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

György Nagy

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/844281.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844281.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/844282.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/844282.jpg

