
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

5 555,55 €            

5 000,00 555,56
položka zahŕňa výdavky, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie programu festivalu- 
výdavky na zabezpečenie účinkujúcich/umelcov

Organizačno-technické 
zabezpečenie podujatia

16 666,67 €          

15 000,00 1 666,67

v tejto skupine sú zahrnuté výdavky na prenájom priestorov, prenájom techniky,
ubytovanie pre umelcov, služby spojené s realizáciou podujatia - osvetľovacie a
ozvučovacie služby, prepravné služby, fotografické a kameranské práce, strážna
služba, zdravotná služba, personálne zabezpečenie pri išntalácii jednotlivých
umeleckých diel

Materiálové zabezpečenie 
podujatia

0,00 0,00

Marketing podujatia 0,00 0,00

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

22 222,22 €   20 000,00 €    2 222,22 €    

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: 

      100 000,00 € 

Celkové oprávnené výdavky 
projektu z programu Terra 
Incognita 

        22 222,22 € 

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

      122 222,22 € 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Zuzana Pacáková
Miesto a dátum: 10.5.2022

* 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)

v súčasnosti máme z verejných zdrojov garantovú podporu od Fondu na podporu umenia a od mesta Košice v 
rámci 3-ročných grantov, zvyšné zdroje sú zo súkromného sektora 

ROZPOČET PROJEKTU
TI/2022/1/21
Biela noc Košice 2022
BIELA NOC, o.z.
1.1. MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA
nie som platcom DPH

Bežné výdavky


