
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 Zemplín Veterán Rallye 2022

Miesto realizácie - mesto /
obec

Michalovce - Michalovský - Sobranský - Trebišovský región

Okres Michalovce

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 2.5.2022

Koniec realizácie projektu 29.7.2022

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 Zemplín veterán club Michalovce

Ulica Staničná 3

PSČ 07101

Obec / mesto Michalovce

Okres Michalovce

Príloha č. 1



Kraj Košický

Číslo telefónu 0918 686 699

Email zemplin.muzeum@gmail.com

Právna forma o.z.

IČO 42407761

Je žiadateľ členom OOCR na
území Košického kraja, ktorá
je členom Košice Región
Turizmus?

ÁNO

Od kedy ste členom OOCR? 16.9.2016

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

PhDr. Mikuláš Koščo 0918 686 699 zemplin.muzeu@gmail.com

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email zemplin.muzeum@gmail.com

Meno a priezvisko PhDr. Mikuláš Koščo

Číslo telefónu 0918 686 699

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

Zemplín Veterán Club Michalovce, ktorý datuje svoj vznik v roku 2010 a
odvtedy sa rodina Zemplín Veterán Clubu rozrastá. Od roku 2010 sa
snažíme realizovať veteranistické podujatia, ktoré sú medzi ľuďmi obľúbené
z viacerých dôvodov. Jedným z nich je túžba spoznať minulosť cez konkrétne
osoby a ich „historické tátoše“. V roku 2022 usporiadame už 16. ročník
tohto podujatia, ktoré každým rokom stúpa na kvalite realizácie a na
kvantite účastníkov a návštevníkov, ktorí k nám prichádzajú nielen zo
Slovenska.
Sme radi, že „veteranistických fanúšikov“ pribúda a v našich radoch radi
privítame nových členov, pre ktorých sú historické vozidlá záľubou a
koníčkom zároveň. V našom klube sa snažíme autá renovovať vlastnými
silami a aj preto máme z každého „nového prírastku“ veľkú radosť.
Cieľom Zemplín Veterán Club je, aby sme širokej verejnosti predstavovali
našu históriu aj prostredníctvom krásnych motoristických skvostov. Našim
veľkým prianím je, aby sme boli hrdí na spomienky, ktoré nám vytvárali
naši predkovia a presne tak ako oni potešili nás, chceme aj my potešiť a
zanechať odkaz pre generácie, ktoré prídu po nás.
Snom mnohých veteranistov je vlastniť vozidlo svojich predkov, ktoré by
bolo svedkom udalostí a spomienok v ich rodinách.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 1. Hlavný cieľ projektu chápeme v dvoch líniách. V prvom rade chceme
predstaviť náš región prichádzajúcim účastníkom Zemplín Veterán Rallye,



ktorí náš Dolný Zemplín ešte nenavštívili, poprípade sa sem každoročne
vracajú. Samozrejme organizovaním tohto masového podujatia zvyšujeme
návštevnosť v regióne a jeho konkurencieschopnosť. Návštevníkom, ktorí sa
zúčastňujú podujatia poskytujeme informácie a hlavne vizuálne zážitky,
pretože jednotliví účastníci, ktorí prichádzajú počas prvého dňa na
podujatie predstavujú svoje historické automobily či motocykle širokej
verejnosti. Snom mnohých návštevníkov je vlastniť takéto historické
vozidlo, alebo motocykel a práve na tomto podujatí môže získať informácie
o jednotlivých modelových typoch.
Podujatie je každý rok situované v inej lokalite a s inými partnermi, čím
podnecujeme aktívnych obyvateľov v regióne a podnikateľov, aby sa
prezentovali v svojom regióne, predstavili svoj región účastníkom, ktorí
prichádzajú na podujatie z celého Slovenska aj zahraničia. Návštevou
zaujímavých lokalít v regiónoch Košického kraja zvyšujeme počet
návštevníkov/turistov, čím určite prispievame k skvalitneniu ponúk
cestovného ruchu.
Podujatie je obohatené o kultúrny program a sprievodné aktivity, ktoré
dopĺňajú požiadavky návštevníkov.
2. Spolupráca je na tomto podujatí nesmierne dôležitá
Terra Incognita Košický kraj, Košický samosprávny kraj, Zemplínska
oblastná organizácia cestovného ruchu Michalovce, Zemplín Veterán Club
Michalovce
Hlavní partneri
DZS - M.K.Trans Michalovce, Zemplínske múzeum Michalovce, Zemplínske
kultúrne centrum a Hvezdáreň Michalovce, Veteran Bus Diamant Košice,
Detské dopravné ihrisko Sobrance, Gitarové múzeum Sobrance
Partneri
Š – Autoservis Michalovce, Ford Car Complex Michalovce, Hotel Thermal
Park Šírava, Hotel Eurobus, Hotel Merkúr, Eurohotel Laborec Medzilaborce,
Thermal Park Šírava, GENERALI Michalovce, Múzeum a Kultúrne centrum
Južného Zemplína – Trebišov, NIKA PRESS Michalovce

Produktoví partneri
Pivnica Orechová, Ostrožovič, Mäsiarstvo Demko, Pekáreň Ján Nagy s..r.o.
Regionálni partneri
Mesto Michalovce
Mesto Trebišov
Mesto Sobrance
Obec – Slanec
Obec – Orechová
Obec - Jenkovce
Mediálni partneri
TV Lekos, TV Mistral, Rádio Košice, TV Zemplín, Rádio Regina, Rádio Šírava
3. Miesto podujatia je každý rok iné, pretože každý rok predstavujeme inú
zaujímavú lokalitu nášho Košického kraja
Ročník 2022 predstavíme Novinky v meste Michalovce, mesto Trebišov a
vynovené časti Trebišovského múzea, Hrad Slanec a históriu regiónu,
Oblasť Sobranského regiónu - predstavíme vinársku oblasť Orechová, kúriu
a park v obci Jenkovce, Gitarové múzeum Sobrance, Zemplínske múzeum
Michalovce
4.Podujatie sa počas posledných rokov výrazne posunulo dopredu a
významne ovplyvnilo nárast turistov do nášho regiónu počas trvania
podujatia.
5. počas podujatia prezentujeme nielen krásy Košického kraja, ale aj
historické pamiatky v jednotlivých lokalitách.
Prezentujeme kultúrne centrá a múzeá v pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja. Zviditeľňujeme prírodné a historické pamiatky, ktoré
podrobne opisujeme v Brožúre.
6. Zemplín Vetrán Rallye 2022 sa uskutoční od 23. júna 2022 - štvrtok do
26. júna 2022 - nedeľa

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER podujatie nemá medzinárodný charakter



PODUJATIA

CIEĽOVÉ SKUPINY Podujatie je určené pre:
1. veteranistov, ktorí sa aktívne podieľajú na zachovávaní histórie
2. odbornú verejnosť, ktorá sa zaoberá technickou históriou
3. pre rodiny s deťmi - program a náplň podujatia čoraz viac
zaujíma mladé rodiny s deťmi, pretože tvorivé worshopy spĺňajú požiadavky
práve tejto vekovej kategórie
4. pre mladých ľudí - čoraz viac sa na podujatí objavuje mladá generácia a
je bohato zastúpená aj medzi účastníkmi podujatia
5. pre strednú generáciu - automobilové a motocyklové skvosty zaujímajú
čoraz viac aj túto vekovú kategóriu, ktorá prichádza na podujatie s
očakávaním predstavenia týchto historických skvostov
5. pre staršiu generáciu - ktorá veľmi rada spomína na zážitky, ktoré do
destinácií prináša práve toto podujatie
6. Cieľovou skupinou, ktorú intenzívnejšie oslovujeme , sú žiaci a študenti,
pre ktorých pripravujeme sprievodné aktivity, ktoré majú zábavný,
edukatívny charakter.

PROGRAM PODUJATIA Zemplín Veterán Rallye 2022
PROGRAM
23. jún – 26. jún 2022

Štvrtok – 23. jún 2022 – „MICHALOVSKÁ“
Námestie osloboditeľov Michalovce
Výstava veteránov – automobily & motocykle
Námestie osloboditeľov Michalovce
registrácia účastníkov ZVR 2022
„Farebné kolesá“ - Detské dopravné ihrisko Onder Sobrance
Dopravné hry a súťaže pre veľkých aj malých
Otvorenie sprievodných aktivít pre deti aj dospelých
„Časová kapsula “ Jedinečný historický automobil
Predstavenie historického veterána - "ZVR 2022"
Predstavenie hostí zo zahraničia
- Revival vystúpenia
- Pionierom do NORDKAPPU - predstavenie
– Repliky historických automobilov z dreva - z Uliča Ján HANČIN
Slávnostné otvorenie Zemplín Veterán Rallye 2022
Concours d´ Elegance - Michalovce – Námestie osloboditeľov
dobová módna prehliadka - automobilové a motocyklové legendy na
kolesách
Thermal Park Šírava – Výstava veteránov - automobily & motocykle
Počas popoludnia:
Tvorivé workshopy – „Farebné kolesá“ – netradičné Dopravné ihrisko
Tvorivé workshopy – Zemplínske kultúrne centrum a Hvezdáreň
Historické drevené atrakcie – drevený kolotoč, maľovanie na drevo, drevené
chodúle
Spoznaj Košický kraj: Košice Región Turizmus
NOVINKA – tvorivé dielničky s majstrom „Poskladaj si svoje autíčko“

Piatok – 24. jún 2022 – “NA HRAD”
Dolný Zemplín
– TREBIŠOV - Výstava veteránov – automobily & motocykle
Múzeum v Trebišove
– vystúpenie slovenských folklórnych súborov a telies
Tradičný slovenský folklór
– Slanec – Slanský hrad
- OZ Zemplín Michalovce
Thermal Park Šírava – Výstava veteránov - automobily & motocykle

Sobota – 25. jún 2022 – „VÍNNA CESTA“
Sobranský región - Pivnica Orechová - Výstava veteránov - automobily &



motocykle
Vyhlásenie diváckej súťaže „Miss veterán...“
Vystúpenie Folklórnych skupín
Remeselníci na Zemplíne
– vyhlásenie výsledkov diváckej súťaže
„Najkrajší veterán a motocykel
Zemplín Veterán Rallye 2022 – Miss veterán...“
– Jenkovce - výstava veteránov – automobily a motocykle
– GITAROVÉ MÚZEUM SOBRANCE
Predstavenie Európskej jedinečnosti
Historické veterány a historické hudobné nástroje na jednom mieste
Tvorivé workshopy pre malých aj veľkých
Thermal Park Šírava – Výstava veteránov - automobily & motocykle
„Spomienky na kolesách“ - Okruh Sobrancami cez Sobranecké kúpele na
historickom autobuse

Nedeľa – 26. jún 2022 – „Na prechádzke s grófkou Sztáray“
Veľký okruh okolo Zemplínskej šíravy
Zemplínske múzeum Michalovce
Výstava veteránov - automobily & motocykle
slávnostné otvorenie grófkou Sztáray
Spomienky na prvý historický automobil v Michalovciach
Slávnostné vyhlásenie výsledkov - ZEMPLÍN VETERÁN RALLYE 2022
„Spomienky na kolesách“ - Okruh Michalovcami na historickom autobuse

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Podujatie "Zemplín Veterán Rallye 2022" je jedným z mála podujatí, ktoré
by viac napĺňalo myšlienku rozvoja cestovného ruchu, pretože na našom
podujatí vítame účastníkov, ktorí k nám prichádzajú už nielen zo Slovenska
a ubytovanie účastníkov je na Zemplínskej šírave, čím podporujeme
hotelierstvo. Každý rok predstavujeme inú lokalitu počas 4 dní a
zoznamujeme účastníkov nielen s osobnosťami, ale hlavne s prírodnými a
kultúrnymi pamiatkami. Často sa stretávame s odozvou, že účastníci
prichádzajú opätovne do nášho kraja na základe nášho podujatia. Pre
návštevníkov pripravujeme nielen prekrásnu technickú históriu, ale aj
skryté poklady nášho kraja. Je úžasné sledovať, že niektorí návštevníci sú s
nami počas všetkých 4 dní. Počas podujatia zapájame lokálnych
podnikateľov, remeselníkov, folkloristov do tvorby a predstavovania danej
lokality čím určite prispievame nielen k predstaveniu regiónu, ale
zvyšujeme aj návštevnosť v našom kraji.
Tým, že sa podujatie každý rok obohacuje o nové aktivity, je zrejmé, že je o
účasť na tomto podujatí veľký záujem. Každoročne sa v cieľovom regióne
zameriavame na jeho výnimočnosť a v spolupráci s miestnou správou a
samosprávou vieme predstaviť danú lokalitu veľmi zaujímavo, či už sa jedná
o historické, alebo prírodné zaujímavosti. Je veľmi zaujímavé, že každým
rokom rastie záujem podnikateľskej sféry, predstaviť svoj región, čím chcú
zvyšovať počet návštevníkom v danom regióne.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Jedná sa už o 16. ročník, a z predchádzajúcich ročníkov sme sa presvedčili,
že o podujatie je veľký záujem.
Predpokladaný počet návštevníkov -
1.deň - 7 000
2.deň - 7 000
3.deň - 6 000
4.deň - 3 500
SPOLU - 23 500

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

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



príprava podujatia - sprievodné aktivity +
zabezpečenie podujatia 2.5.2022 22.6.2022

Farebné kolesá - aktivity DDI Onder 23.6.2022 23.6.2022

kultúrne vystúpenia a revival vystúpenia 23.6.2022 26.6.2022

mesto Michalovce 23.6.2022 23.6.2022

mesto Trebišov 24.6.2022 24.6.2022

hrad Slanec 24.6.2022 24.6.2022

Vinárska oblasť Orechová 25.6.2022 25.6.2022

Gitarové múzeum 25.6.2022 25.6.2022

Zemplínske múzeum 26.6.2022 26.6.2022

sprievodné aktivity a worshopy 23.6.2022 26.6.2022

výstava automobilov a motocyklov 23.6.2022 26.6.2022

vyhodnotenie podujatia 27.6.2022 29.7.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Promo kampaň – webová stránka občianskeho združenia – bude obsahovať
základné informácie o realizovanom projekte a detailné informácie na
webovom sídle a propagačné materiály
Sociálne siete – propagačné materiály a informácie o projekte + pozvánky a
zaujímavosti z projektu
Lokálne televízie – reportáže, pozvánky a zaujímavé novinky
Slovenský rozhlas, Rádio Regína a Šírava – spoty, vysielanie pozvánok
Články v printových médiách - Článok o projekte bude obsahovať
nasledovné informácie: • Popis projektu • Program podpory (Program Terra
Incognita) • Výška dotácie • Doba trvania projektu • Hlavné výstupy
projektu
Odkaz na stránku: www.vucke.sk, www.kosiceregion.com,
www.terraincognita.sk
Základné informácie o projekte budú zverejnené na začiatku implementácie
projektu. Zverejnený článok bude počas implementácie projektu a počas
doby trvania udržateľnosti aktualizovaný a doplnený o fotografie
TV JOJ, MARKÍZA, RTVS – reportáže zo zaujímavosťami z podujatí
Plagáty, letáky – všetky rekreačné zariadenia v regióne, Informačné centrá
v kraji, kultúrne centrá
Billboardy – 15 ks – celý Košický kraj
Brožúra – súčasťou podujatia sú aj propagačné materiály, ktoré darujeme
účastníkom a BROŹÚRA o podujatí obsahuje informácie o podujatí – o
všetkých lokalitách a miestach kam pôjdeme – ako aj tipy na výlety – čo tam
môžeme zažiť – a zároveň podnikatelia, s ktorými počas podujatia
spolupracujeme sa v tejto brožúre prezentujú – súčasťou sú aj informácie o
kultúrnych telesách, ktoré účinkujú v programe. Brožúra vlastne propaguje
nielen podujatie, ale celý Košický kraj, pretože sú tam informácie nielen o
lokalitách a kultúrnych, či prírodných pamiatkach, ale aj o hotelových a
reštauračných zariadeniach a iných atrakciách, ktoré môžu turisti zažiť v
našom kraji

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 ZVR.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov Veteran Club IČO.pdf

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

názov stanovy - str.1.jpg

popis

názov stanovy - str.2.jpg

popis

názov stanovy - str.3.jpg

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/899922.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/899922.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/845776.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/845776.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/845787.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/845787.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/845788.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/845788.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/845789.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/845789.jpg


názov stanovy - str.4.jpg

popis

názov stanovy - str.5.jpg

popis

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov štatutár - str.1.jpg

popis

názov štatutár - str.2.jpg

popis

názov štatutár - str.3.jpg

popis

názov štatutár - str.4.jpg

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/845790.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/845790.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/845791.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/845791.jpg
https://terraincognita.egrant.sk/file/845792.jpg
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názov štatutár - prezenčná listina.jpg

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 ZVR 1.jpg

popis

názov ZVR 13.jpg

popis

názov ZVR 2.jpg

popis

názov ZVR 8.jpg

popis
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názov Zemplín Veterán Rallye.docx

popis

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

PhDr. Mikuláš Koščo

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