
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

4 500,00 €            

4 050,00 450,00
Výdavky pre učinkujúce folklórne skupiny, tanečný súbory, folklórne spevokoly, 
rozprávkari z okolia a mnohí iný. Večerný folklórny koncert a tanečný dom.  Honorár 
pre konferencier, honorár pre vedúcich tvorivých dielní a ukážky remeseil.

Organizačno-technické 
zabezpečenie podujatia

1 600,00 €            

1 440,00 160,00

Prenájom podia, prenájom zvukovej techniky, nájom kultúrneho domu

Materiálové zabezpečenie 
podujatia

466,67 €               

420,00 46,67

Materiál na ukážky remesiel (pedig, šúpolie, pálky atď) 

Marketing podujatia 

100,00 €               

90,00 10,00

Propagačné materiály: plagáty, pozvánky 
Spolu (Celkové oprávnené bežné 
výdavky projektu v rámci 
programu Terra Incognita)

6 666,67 €     6 000,00 €    666,67 €       

Názov výdavku
Požadovaná 

výška rozpočtu 
Výška dotácie 

KSK (EUR)

Výška 
spolufinancova

nia so strany 
žiadateľa (EUR)

Vecný popis výdavku**
(komentár k rozpočtu)

0,00 0,00

0,00 0,00

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

-  €              -  €             -  €             

Výška výdavkov na projekt z iných 
zdrojov: 

          2 000,00 € 

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): 

          8 666,67 € 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: György Nagy - predseda združenia
Miesto a dátum: Krásnohorská Dlhá Lúka, 28.01.2022

* 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)

Plánujeme podať žiadosť aj do KULTMINOR-u SR, ale zatiaľ nie je vypýsaná ani výzva na tento rok.

ROZPOČET PROJEKTU
TI/2022/1/30
XVI. Gemerský remeselnícky jarmok a festival v Krásnohorskej Dlhej Lúke
Združenie gemerských remeselníkov - Gömöri Kézművesek Társulása
1.2 - Regionálne/Top podujatia
nie

Bežné výdavky


