
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 Festival USE THE CITY 2022

Miesto realizácie - mesto /
obec

Košice

Okres Košice

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 1.8.2022

Koniec realizácie projektu 15.10.2022

Celkový rozpočet projektu v € 5 555,56 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

5 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 555,56 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa K13 - Košické kultúrne centrá

Ulica Kulturpark, Kukučínova 2

PSČ 04001

Obec / mesto Košice

Okres Košice

Príloha č. 1



Kraj Košický

Číslo telefónu +421908965284

Email matus.binc@k13.sk

Právna forma Príspevková organizácia

IČO 42323975

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

ÁNO

Od kedy ste členom OOCR? 1.3.2014

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

JUDr. Tomáš Petraško +421907469866 tomas.petrasko@k13.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email matus.binc@k13.sk

Meno a priezvisko Matúš Binc

Číslo telefónu 0908965284

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia zastrešuje všetky
kultúrne centrá, ktoré sa počas Európskeho hlavného mesta kultúry 2013
vytvorili.K13 - Košické kultúrne centrá zastrešuje všetky kultúrne centrá,
ktoré sa počas Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 vytvorili.
Vybudovaná kultúrna infraštruktúra, ktorá sa vytvorila vďaka investičným
projektom, sa využíva na kultúrne účely a pokračuje sa v projektoch: Leto v
Kulturparku, Sound City Days, USE THE C!TY, Festival amatérskych divadiel,
Adamcové dni,New Dance Days, Rozmanitosť, Letné kino v Amfiku,
Kunsthalle – Hala umenia, či projekt SPOTs/Výmenníky. Práve tieto
podujatia tvoria programovú štruktúru s mnohoročnou tradíciou pre rozvoj
mesta Košice, regiónu i kraja.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Festival USE THE C!TY 2022 predstaví rôznorodé formy umenia svojou
netradičnou formou a to vo verejnom priestranstve ulíc mesta Košice už po
14 rok. Festival je prepojením kultúry, využitia verejného priestoru,
participatívneho umenia a vzťahu Košičanov k svojmu mestu. 14 ročník USE
THE C!TY festivalu sa bude niesť v podtitule " Komunitné umenie: Umenie,
ktorého súčasťou môžeme byť všetci".

Nosnou myšlienkou festivalu bude vytvorenie „ Komunitného mestečka“ v
širšom centre Košíc, kde prepojíme viac ako 30 komunitných zoskupení a
ktorí aktívne zapoja návštevníkov do svojich workshopov. Novinkou



festivalu UTC 2022 bude tvorba nadrozmerného diela s témou „ Komunita“.
Festival je určený pre široké publikum rôznych generácií, ktorí sú otvorení
zažiť umenie na netradičných miestach.

Miesto realizácie projektu bude tradične širšie centrum mesta Košice -
verejný priestor s využitím pre pouličné formy umenia.
Do verejného priestoru a ulíc Košíc prinesieme komunity, ktoré
odprezentujú svoju celoročnú prácu v živých performance akými sú
divadelné predstavenia, tanečné vystúpenia, workshopové aktivity,
komunitné workshopové mestečko, amatérski hudobníci, vytvárnici,
dizajnéri, módne dielne a ďalšie. Do ulíc prinesieme taktiež obľúbené
podujatie s témou pouličného umenie s typickými prvkami cirkusu, ktoré
bude organizované vo forme otvorenej výzvy pre prilákanie komunity
pouličných umelcov na náš festival. Hlavným cieľom je oživiť mesto a
otvoriť tvorivý a priamy dialóg umelcov s verejnosťou vo verejnom
priestore.

Prínosom tohto projektu je najmä tvorba diel participatívnymi metódami.
Účastníci podujatí prepájajú svoj život s dielami. Niektoré z diel ostávajú v
Košiciach fyzicky prítomné, funkčné a užitočné pre obyvateľov Košíc.
Tento ročník chceme čo najviac prepojiť s témou komunitného umenia a
preto je našim plánom zaplniť ulice a verejný priestor komunitnými
umelcami a vytvoriť tzv. „Komunitné mestečko“ v širšom centre Košíc na
Hlavnej ulici.

Výnimočnosť festivalu UTC 2022 je v tom, že vytvára priestor na tvorivý a
priamy dialóg umelcov s verejnosťou.
Stálicou nášho festivalu bude patriť podujatie Hudba v meste s viac ako 20
kapelami, ktoré vystúpia v jednom momente v širšom centre Košíc. Do
programu zapojíme taktiež lokálnu i zahraničnú špičku v oblasti pouličného
žonglérskeho umenia a nového cirkusu. Festival bude zahŕňať taktiež
podujatia s tradíciou ako háčkované grafity, pretvorenie verejného
priestoru a budovy v podobe malieb v štýle grafity, či Košický montmartre s
niekoľkými desiatkami maliarov. Tento ročník však chceme čo najviac
prepojiť s témou komunitného umenia a preto je našim plánom zaplniť ulice
a verejný priestor komunitnými umelcami a vytvoriť tzv. Komunitné
mestečko v širšom centre Košíc na Hlavnej ulici. Divadelné a tanečné
umenie predstavíme vo forme vystúpení pri historických dominantách
Košíc. Festival je určený pre široké publikum rôznych generácií, ktorí sú
otvorení zažiť umenie na netradičných miestach.
Predpokladaný termín realizácie podujatie :
8-10 September 2022 - 3 dni

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Uchádzame sa o 1.2 Regionálne podujatie - avšak Festival USE THE CITY
napriek regionálnemu presahu má aj malý medzinárodný charakter v
podobe účinkujúcich umelcov z krajín ČR, Maďarska a Poľska. Festival UTC
si v priebehu rokov našiel taktiež obľúbenosť u predovšetkým návštevníkov
z Maďarska a Česka.

CIEĽOVÉ SKUPINY Cieľovou skupinou festivalu USE THE C!TY sú ľudia, ktorí sa radi nechajú
ohúriť a prekvapiť, chcú zažiť umenie na netradičných miestach a neboja sa
nových osobných skúseností.
Ročník UTC 2022 bude zameraný na komunity, čo prinesie široké spektrum
zapojených umelcov v počte cca 300 komunitných umelcov.
Aktívne spolupracujeme so študentami umeleckých a odborných škôl - 200
študentov. Obyvatelia sídlisk, ktorí sa stávajú buď pasívnymi
pozorovateľmi, ale sa priamo do niektorých aktivít aj zapoja – 100.
Neziskové organizácie pôsobiace v kultúre ale aj v iných odvetviach v
Košiciach – 7 neziskoviek. Neprofesionálni umelci – divadelníci, hudobníci,
maliari –150 amatérskych umelcov. Profesionálni umelci- 30, Detský divák -
200 programu pre deti, workshopových detských aktivít a animačných
podujatí. Seniori – 150 seniorov. Širšia verejnosť – aktivity, ktoré sa dejú v



centre mesta sú väčšinou pre širokú verejnosť - 3 000 ľudí .

PROGRAM PODUJATIA Program podujatia vytvára tím Výmenníkov SPOTs na čele s projektovým
manažér Mgr. Matúšom Bincom, ktorý stoja za 13 ročníkmi tohto
multižánrového festivalu . Spolupracovať budeme s umelcami Košíc,
oslovujeme však aj umelcov zo širšieho okolia Slovenska a ďalších krajín EÚ.
Spoluprácu by sme chceli taktiež nadviazať s organizáciou Creative Industry
Košice ako partnerom pre medzinárodný networking umelcov.

Nosnou myšlienkou festivalu bude vytvorenie „ Komunitného mestečka“ v
širšom centre Košíc, kde prepojíme viac ako 30 komunitných zoskupení a
ktorí aktívne zapoja návštevníkov do svojich workshopov. Novinkou
festivalu UTC 2022 bude tvorba nadrozmerného diela s témou „ Komunita“.
Festival je určený pre široké publikum rôznych generácií, ktorí sú otvorení
zažiť umenie na netradičných miestach.

14. ročník festivalu UTC, však chceme čo najviac prepojiť s témou
komunitného umenia a preto je našim plánom zaplniť ulice a verejný
priestor komunitnými umelcami a vytvoriť tzv. „Komunitné mestečko“ v
širšom centre Košíc na Hlavnej ulici.

Program podujatia UTC je rozdelení do 3 dní( 8,90,10 September 2022).
Štvrtok : Divadelné predstavenia ,Košické montmartre, tanečná
performance, módna výstava, hudobné vystúpenie kapely
Piatok: Hudba v meste, tanečná performance, komunitné mesto, cirkusové
mesto, Košické montmartre,
Sobota: Art ring, nový cirkus, roztancujeme spolu mesto, Košické montartre
+ vernisáž výstavy vytvorených diel, tanečná performance, komunitné
mesto, cirkusové mesto, hudobné vystúpenie

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Festival USE THE CITY prináša pre mesto Košice, región i Košicky
samosrpávny kraj nový rozmer multižánrového festivalu vo verejnom
priestoru. Práve multižánrovosť a využitie verejného priestoru prináša do
ulíc množstvo návštevníkov a vytvára povedomie kultúrneho a otvoreného
mesta pre lokálnu, zahraničnú, tradičnú i netradičnú, komerečnú i
nekomerčnú možnosť prezentácii kultúry na netradičných miestach nášho
mesta. Festival ma vysokú oblúbenosť a teší sa prílevu zahraničných
návštevníkov i umelcov z krajín Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka,
Francúzska a podobne. Rovnako je o festival prejavovaný veľký záujem
prostredníctvom médii, rozhlasu, televízie a odbornej verejnosti.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Podľa návštevnosti z minulých rokov je predpokladaný počet divákov 10
000 ľudí.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

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

Festival USE THE CITY - program 15.9.2022 17.9.2022

Propagácia festivalu 15.8.2022 30.9.2022

Realizácia projektu 1.8.2022 15.10.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU V úvodnej fáze výziev používame najmä sociálne siete, web : www.k13. sk a
www.vymenniky.sk,infotabule v centre mesta a regionálnu telivíziu TelKE.
Následne je to najmä distribúcia programu, plagátov, letákov a
zviditeľňovanie akcií a noviniek na www.k13.sk, www.vymenniky.sk .
Takisto nám pomáhajú aj webové stránky partnerských organizácií a
spolupracujúcich subjektov. Veľký úspech majú aj sociálne siete a to najmä



facebook. Ak máme špecifické podujatia pre užšiu cieľovú skupinu,
propagáciu cielime priamo na komunitné zoskúpenia.

Začiatok plánovanej propagácie projektu s tlačovinami a PR kampaňou-
15.8.2022.

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 Aktualizovaný rozpočet.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov K13 - štatistický register.pdf

popis K13 - register

názov K13 - pridelenie IČO.pdf

popis K13 - IČO

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

https://terraincognita.egrant.sk/file/944701.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/944701.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/850277.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850277.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/850278.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850278.pdf


názov K13 - zriaďovacia listina.pdf

popis K 13 - zriaďovacia listina

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov K13 - vymenuvanie štatutára.pdf

popis K13 - štatutár

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 Festival USE THE CITY História.pdf

popis K13 - USE THE CITY história podujatia

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Mgr. Matúš Binc

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/850043.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850043.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/850047.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850047.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/850052.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850052.pdf

