
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

-  €                     

0,00 0,00

Organizačno-technické 
zabezpečenie podujatia

10 000,00 €         9 000,00 1 000,00

dočasných stavieb a zón, činnosť bezpečnostných a zachranárskych služieb, 
spracovanie manuálov, programátorské práce, logistické služby, prenájom stanov a 
mobiliáru, výroba a oprava konštrukčných prvkov, stavba nadchodov, konštrukcií, 
štartových sektorov

Materiálové zabezpečenie 
podujatia

14 500,00 €         13 050,00 1 450,00
oblečenie a vybavenie organizátorov a účastníkov, účastnícke  medaile, maratónsky 
magazín, obálky na štartové čísla a čipy, štartové čísla, baliaci materiál, navigačné 
tabule, spotrebný montážny materiál, papierové poháre

Marketing podujatia 8 833,33 €            7 950,00 883,33

inzertné promo kampane (TV, rozhlas, print, otdoor, online), prezentačné materiály 
a tlačoviny, náklady na prípravu tlačových konferencií, správa  a update web stránky 
a FB stránky, výroba dekorácií, prezentačné panely, poplatky spojené s prezentáciou 
cez mobilnú aplikáciu MMM, poplatky spojené s reklamou na sociálnych sieťach

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

33 333,33 €  30 000,00 €   3 333,33 €    

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: 

Celkové oprávnené výdavky 
projektu z programu Terra 
Incognita 

        33 333,33 € 

Celkové výdavky na realizáciu 
podujatia (celkové oprávnené 
výdavky projektu v rámci 
programi TI + Výdavky na projekt z 
iných zdrojov): 

        33 333,33 € 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Branislav Koniar
Miesto a dátum: Košice, 25.3.2022

* 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)

ROZPOČET PROJEKTU
TI/2022/1/8
Medzinárodný maratón mieru 2022
Progress Promotion Košice, s r.o.
1.1. Medzinárodné podujatia
áno

Bežné výdavky


