Príloha č. 1

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

Margecianske fajnoty 2022

Miesto realizácie - mesto /
obec

Obec Margecany

Okres

Gelnica

Kraj

Košický

Začiatok realizácie projektu

1.8.2022

Koniec realizácie projektu

28.10.2022

Celkový rozpočet projektu v €

11 111,11 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

10 000,00 €

Povinné spoluﬁnancovanie v €

1 111,11 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
Názov / meno žiadateľa

Obec Margecany

Ulica

Obchodná 128/7

PSČ

055 01

Obec / mesto

Margecany

Okres

Gelnica

Kraj

Košický

Číslo telefónu

053/4894227

Email

podatelna@margecany.sk

Právna forma

obec

IČO

329347

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

Ing. Igor Petrik

0905446656

starosta@margecany.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti
Email

pavol.stano@margecany.sk

Meno a priezvisko

Pavol Stano

Číslo telefónu

0902463335

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

Obec každoročne organizuje v rámci programu Terra Inkognita jedinečnú
prehliadku pochúťok slovenskej a zahraničnej kuchyne „Margecianske
fajnoty“. V roku 2022 sa budú konať jubilejný 10. ročník Margecianskych
fajnot. Taktiež má dlhoročné skúsenosti s organizovaním rôznych
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ktoré sa tešia veľkému
záujmu návštevníkov z regiónu aj z celého Slovenska. K hlavným
spoluorganizátorom patri občianske združenie Margecianske fajnoty, ktoré
má bohaté skúsenosti a je súčasťou organizačného tímu folklórneho
festivalu Východná. Spoločne s obcou sa podieľa na rôznych kultúrnych
podujatiach v obci. Neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho diania sú Dni
obce Margecany, ktorými sa každoročne víta leto. Tradíciou pre obec je Deň
rodiny, Úcta k starším, Starostovský ples, Vianočný koncert, Adventný večer
v kostole sv. Margity za účasti rôznych zborov zo Slovenska. V rámci rozvoja
turizmu a športu sa obec pripája k projektu Európskeho týždňa mobility
aktivitou In-line hodinovka, čo prispieva k rozvoju a popularite rekreačného
územia pri vodnej nádrži Ružín.

POPIS PROJEKTU
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Hlavným zámerom je prilákať návštevníkov z celého Slovenska a poukázať
na kultúrne bohatstvo gelnického regiónu prostredníctvom zorganizovania
gurmánskeho festivalu Margecianske fajnoty. Festival má za sebou veľa
úspešných ročníkov a patrí medzi TOP podujatia kraja a získalo ocenenie
predsedu KSK za rozvoj turizmu. Hlavnou ideou je v rámci tohto ročníka

zachovať tradičnú slovenskú kuchyňu, prezentovať gastronómiu iných
štátov, zvýšiť záujem o cestovný ruch v regióne, ponúknuť návštevníkom
pestrý kultúrny program a sprievodné akcie.
Každoročne sa festival teší veľkej obľube kvôli pestrému výberu jedál (cca
300 druhov), ktoré sa pripravujú pred zrakom návštevníkov, niektoré jedlá
môžu sami pripraviť za pomoci odborníkov. Zastúpenie na podujatí má viac
štátov, ktoré predstavujú svoju výnimočnú gastronómiu.
Program môžu diváci sledovať na viacerých pódiách, striedajú sa tu rôzne
žánre pre všetky vekové kategórie. Dôraz sa kladie na sprievodné akcie,
ako sú napr. tvorivé dielne, ulička remesiel, výstavy fotiek, oslava mesiaca
úcty k starším, detský kútik, šliapacie káry, degustácia vín a medu,
prezentácie jedál od šéfkuchárov. Zaujímavosťou festivalu sú tiež
vyhliadkové autobusy, ktoré umožňujú navštíviť rôzne turistické destinácie
v okolí.
Fajnoty už nie sú len o tradíciách, ale dôraz kladú aj na prepojenie s
udržateľnosťou a modernými trendmi. Bude použitý rozložiteľný
jednorazový riad, zabezpečí sa separovanie. V oblasti mobility budú mať
návštevníci možnosť získať informácie na výstave elektrických automobilov
a naplánovať si predvádzacie jazdy. V ponuke budú aj jazdy na elektrických
kolobežkách a bicykloch. V rámci kyvadlovej dopravy z centrálneho
parkoviska bude možnosť využívať bezplatne ekoTaxiky.
Spoluorganizátormi festivalu sú Obec Margecany, OZ Margecianske fajnoty
a OZ Jadlovec, ktorí už 12 rokov spoločne organizujú festival.
Prostredníctvom zapojenia občianskych združení sa na realizácii projektu
podieľajú aj aktívny miestni obyvatelia. Pri zabezpečení vybraných služieb
sa organizátori snažia zapojiť prevažne miestnych či regionálnych
podnikateľov pre maximalizáciu pozitívnych dopadov projektu na
miestne/regionálne obyvateľstvo a ekonomiku.
Od jeho vzniku sa festival organizuje v centre obce Margecany, kde je
vybudovaná dostatočná infraštruktúra pre realizáciu podujatia. V rámci
tohto ročníka sa rozširuje podujatie aj mimo hraníc obce Margecany. V
rámci štvrtkového programu (13.10.2022) sa bude konať Škola tanca v
neďalekej obci Veľký Folkmar. V nadväznosti na pozitívne ohlasy na
minuloročnú realizáciu "Maľučkých Margecianskych fajnot v Košicoch" sa
plánuje realizácia podujatia aj v Košiciach, ktoré poslúžia aj ako pozvánka
na hlavnú časť podujatia v Margecanoch.
Tvorba rozpočtu je každoročne dôkladne premyslená a vygenerovaný zisk
sa používa na zabezpečenie nasledujúcich ročníkov. Festival má stabilný
organizačný tím, ktorý zbiera skúsenosti na významných podujatiach na
Slovenska. Festival si roky udržiava vysokú kvalitu. Každoročne sa snažíme
prezentovať jedlá od slovenských a zahraničných skupín s dôrazom na
rozmanitosť regiónov. Cieľom realizátorov gastrofestivalu do budúcna je
prilákať spolu s účinkujúcimi zahraničnými telesami aj zahraničných
návštevníkov, a tak spropagovať tradície regiónu a upevniť medzinárodné
kontakty a spoluprácu.
Termín realizácie podujatia: hlavná časť festivalu 13.-16. október 2022
(Obec Margecany, Veľký Folkmar), 25. september 2022 (Košice).
MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Hoci je projekt predkladaný v rámci Opatrenia 1.2., má aj medzinárodný
charakter. Pravidelne sa na podujatí zúčastňujú aj zahraničné folklórne
súbory z Ukrajiny, Rumunska, Poľka, Maďarska a Švédska a prezentujú
svoju tradičnú kultúru či už formou tanečno-hudobného vystúpenia či
tradičnej gastronómie. Na tento ročník sú pozvaní ešte aj účastníci z
Lotyšska, Srbska a Talianska. Touto spoluprácou sa prispieva k rozvoju
medzinárodných partnerstiev, ale aj prezentácií kultúrnych a prírodných

hodnôt regiónu zahraničným návštevníkom.
CIEĽOVÉ SKUPINY

Podujatie je zamerané na všetky vekové kategórie, od najmenších až po
najstaršiu generáciu. V rámci pestrého kultúrneho programu a bohatých
sprievodných akcií a vďaka veľkému výberu rozmanitých jedál si každý
návštevník nájde to svoje. Prioritou organizátorov je zaujať návštevníkov
ponukou rôznorodých aktivít na celý víkend. Zásadným prínosom projektu
pre každú cieľovú skupinu je spoznávanie rôznych jedál počnúc tradičnou
slovenskou kuchyňou cez modernú gastronómiu až po typické zahraničné
jedlá z rôznych štátov.

PROGRAM PODUJATIA

Základom programu je prezentácia varenia a ochutnávka tradičných
pokrmov hnileckého regiónu ako aj iných regiónov Slovenska a zahraničia.
Gastronomický program je doplnený o kultúrny program hudobných a
tanečných vystúpení folklórnych súborov ako aj modernej populárnej scény.
Pri tvorbe kultúrneho programu prihliadame na prezentáciu detských
folklórnych súborov, folklórnych skupín a súborov zo Slovenska a zo
zahraničia. Cieľom realizátorov gastrofestivalu je prilákať spolu s
účinkujúcimi zahraničnými telesami aj zahraničných návštevníkov, a tak
spropagovať tradície regiónu a upevniť medzinárodné kontakty a
spoluprácu.
Kultúrny program dotvára príjemnú atmosféru celého podujatia.
Zabezpečuje sa na viacerých miestach počas celého podujatia, čo umožní
širokú škálu zážitkov a možnosť výberu pre návštevníkov. Každý návštevník
si bude môcť vybrať svoj žáner a program, ktorý mu bude vyhovovať.
Prioritou projektu je aj spropagovanie turistických atrakcií v blízkom okolí.
Návštevníci podujatia môžu bezplatne využiť vyhliadkové autobusy, ktoré
smerujú k významným miestam a prostredníctvom audio nahrávky poskytnú
návštevníkovi zaujímavé informácie o danej lokalite.
V rámci nových sprievodných akcií podujatia sa budú môcť návštevníci
nechať vyniesť "Výťahom do neba" a kochať sa výhľadom z vtáčej
perspektívy na Margecany a široké okolie. Novinkou bude taktiež školička
tanca pre najmenších. Súčasťou bude aj výstava áut s prehliadkou
historických vozidiel, súčasných áut a elektromobilov. Návštevníci si
zároveň budú môcť absolvovať zážitkovú skúšobnú jazdu s elektromobilom,
či terénnym vozidlom. Pre mladších a nešoférov budú k dispozícií na
vyskúšanie elektrické bicykle a kolobežky, ktoré si budú môcť návštevníci
zapožičať a spoznávať krásy VN Ružín a blízkeho okolia. Návštevníci
podujatia si budú môcť taktiež môcť požičať čln, či vodný bicykel v rámci
novej požičovne na Počkaj Beach, kde vznikne aj oddychová zóna pre rodiny
s deťmi.
Novinkou podujatia bude taktiež zriadenie samostatného Pódia kuchárov,
na ktorom budú prebiehať ukážky profesionálneho varenia šéfkuchárom
spojené s ochutnávkami, triky a tipy pri príprave jedál, ochutnávka
slovenských vín a tradičných slovenských koláčov.
Od vzniku festivalu sa Margecianske fajnoty organizujú v centre obce
Margecany, kde je vybudovaná dostatočná infraštruktúra pre realizáciu
podujatia. V rámci tohto ročníka sa rozširuje podujatie aj mimo hraníc obce
Margecany. V rámci programu sa 14.10. bude konať aktivity v rámci úcty k
starším a 15.10. sa bude konať Škola tanca v neďalekej obci Veľký Folkmar.
V nadväznosti na pozitívne ohlasy na minuloročnú realizáciu "Maľučkých
Margecianskych fajnot v Košicoch" sa plánuje realizácia podujatia aj v
Košiciach v termíne 25.9.2022.

PRÍNOS PROJEKTU PRE

Projekt je prínosom pre rozvoj cestovného ruchu v gelnickom regióne a

ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

prispieva k jeho propagácii. Na festival prichádzajú ľudia z celého Slovenska
aj zo zahraničia a majú možnosť získať informácie o zaujímavostiach v
regióne. V tomto smere má významnú úlohu vyhliadkový autobus, ktorý
bezplatne vozí záujemcov do vybratých lokalít. Informácie o regióne, o jeho
osobitostiach a jedinečnostiach získajú návštevníci prostredníctvom audio
sprievodcu.
Margecianske fajnoty sú viacdňovým festivalom s bohatým programom
najmä počas soboty a nedele. Tým sa vytvárajú podmienky pre
návštevníkov na strávenie viacerých dní v regióne a využitiu miestnych
ubytovacích kapacít. Ubytovacie kapacity využívajú zároveň účastníci zo
zahraničia a iných krajov Slovenska a ich sprievod (rodiny/priatelia).
Pri zabezpečení vybraných služieb v rámci festivalu sa organizátori snažia
zapojiť prevažne miestnych či regionálnych podnikateľov a poskytovateľov
služieb pre maximalizáciu pozitívnych dopadov projektu na
miestne/regionálne obyvateľstvo a ekonomiku. Zároveň sa v rámci festivalu
snažíme odprezentovať aj turistické atrakcie a služby v regióne - či už ide o
historické a technické pamiatky, prírodné krásy, či služby ako sú požičovne
člnov a vodných bicyklov a pod.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Odhadovaný počet návštevníkov na podujatí: 20 000 a viac.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU
Názov aktivity

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

Príprava podujatia

1.8.2022

12.10.2022

Realizácia podujatia

24.9.2022

16.10.2022

Demontáž, zhodnotenie a vyúčtovanie podujatia

17.10.2022

28.10.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU

Okrem systematickej propagácie podujatia na webovej stránke a
facebookovom proﬁle obce, bude prebiehať propagácia aj na
komunikačných kanáloch spoluorganizátorov festivalu OZ Margecianske
fajnoty a OZ Jadlovec. Zároveň bude zabezpečená propagácia
prostredníctvom obecných rozhlasov a plagátov v obciach gelnického
okresu a blízkeho okolia.
Zároveň sa plánuje spolupráca na propagácii podujatia s Košice Región
Turizmus a programom Terra incognita, napr., formou billboardov, rádio
spotov, plagátov v mestách a obciach, reklamou v prostriedkoch MHD (KE,
PO), letákov vo vlakoch ZSSK, festivalovým letákom s programom a mapkou
festivalu.

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

Príloha č. 2 Rozpočet.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

názov

Potvrdenie o pridelení IČO_MG.pdf

popis

Potvrdenie o pridelení IČO

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

názov

Osvedčenie_menovanie starostu.pdf

popis

Osvedčenie o menovaní starostu do funkcie

názov

CV starosta.pdf

popis

Čestné vyhlásenie, že starosta je stále vo funkcii

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

Čestné uznanie_ Margecianske fajnoty.pdf

popis

Čestné uznanie predsedu KSK

názov

Margecianske fajnoty_história.pdf

popis

História podujatia Margecianske fajnoty

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Pavol Stano

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

