
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

18 250,00 €           

16 425,00 1 825,00
Hudobný program (honoráre), večerné kino, moderátor, náklady spojené s realizáciou 

kultúrneho programu, animátori

Organizačno-technické 

zabezpečenie podujatia

24 700,00 €           

22 230,00 2 470,00 Časomiera, prenájom plôch a pódia, ozvučenie, požiarna hliadka, produkčný manažér 

počas poduajtia, mobilné toalety, ubytovanie, Požičanie 6ks dračích lodí, kyvadlová 

preprava, SBS

Materiálové zabezpečenie 

podujatia

7 600,00 €             

6 840,00 760,00

materiálne značenie tratí - Materiál: značenie trás - vyznačenie trati bojkami, pásky na 

koridory; kancelárske potreby( samolepky, PPD, paragony, vstupenky),  výstražné 

vesty, dezinfekčne prostriedky, Darčekové predmety, ceny pre víťaza, medaile s 

potlačou, poháre pre víťazov, vecné dary pre účastníkov 

Marketing podujatia 

5 000,00 €             

4 500,00 500,00

Video, fotograf (zadokumentovanie foto + video),  propagácia, bannery, plagáty, 

dizajn, live stream z podujatia, použitie dronu počas pretekov, správa propagačných 

kanálov web stránky, facebook, instagram, články do novín, fotograf, video z akcie, 

timelaps video )

Spolu (Celkové oprávnené bežné 

výdavky projektu v rámci programu 

Terra Incognita)
55 550,00 €   49 995,00 €  5 555,00 €    

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: 
          1 000,00 € 

Celkové oprávnené výdavky 

projektu z programu Terra 

Incognita 

        55 550,00 € 

Celkové výdavky na realizáciu 

podujatia (celkové oprávnené 

výdavky projektu v rámci programi 

TI + Výdavky na projekt z iných 

zdrojov): 

        56 550,00 € 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:  Ing. Branko Bugorčík

Miesto a dátum: Košice 31.1.2022  

* 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)

Zabezpečenie dobrovoľníkov, pomoc z iných športových a vodáckych klubov

ROZPOČET PROJEKTU

TI/2022/1/94
Dračie lode a nočný pretek
Športový klub "KAMIKSE klub kanoistiky Akademik Technická univerzita Košice"
1.1. MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA
nie som platcom DPH, uvedené položky sú s DPH

Bežné výdavky


