Grantová výzva
Mesto Košice v zmysle všeobecného záväzného nariadenia č. 190
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice

vyhlasuje
Výzvu za účelom podpory projektov kultúrnych organizácií, kultúrnych operátorov
a individuálnych žiadateľov v programoch:
1. podpora projektov pre organizácie,
2. podpora projektov pre individuálnych žiadateľov a neformálne skupiny,
3. podpora viacročných projektov (3-ročných).
Pre účely tejto výzvy sa finančná spoluúčasť vyhlasovateľa (dotácia poskytnutá vyhlasovateľom)
označuje tiež ako grant.

I.

Ciele výzvy

Hlavným cieľom výzvy je udržať a napomôcť rozvíjať potenciál kultúrnych a kreatívnych
odvetví na území mesta Košice. Výzva má napomôcť pri realizácií projektov, kultúrnych
podujatí,
v rozvoji a tvorbe partnerstiev kultúrnych organizácií, ako aj pri prezentácii tvorby, spolupráce a
mobility individuálnych žiadateľov.
Osobitným cieľom výzvy je podpora projektov, ktorých realizácia je naviazaná na novú
kultúrnu infraštruktúru v meste, vzniknutú v rámci projektu Košice - Európske hlavné mesto
kultúry 2013. Jedným z kľúčových cieľov grantovej výzvy pre rok 2018 je podpora aktivít
súvisiacich s členstvom mesta Košice v sieti UNESCO Creative Cities v oblasti Media Art.
Preto bude osobitný dôraz kladený na využitie digitálnych technológií a prepojenia
umenia, kultúry a filmu s IT a vedou.
Cieľom výzvy je tiež napĺňanie kľúčových tém kultúrnej stratégie, a to pomocou podpory
a zapojenia nezávislých kultúrnych operátorov do procesu implementácie mestskej kultúrnej
stratégie, prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít.
Šesť kľúčových tém, ktoré by mal projekt v žiadosti reflektovať:
1. Práca v partnerstve
Vytváranie silných partnerstiev medzi kultúrnymi operátormi na získanie vyššej hodnoty
zdrojov, podpora synergických efektov pri tvorbe nových projektov a nových spoluprác na
domácej i zahraničnej úrovni.
2. Špičková úroveň
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Podpora a snaha o najvyššiu kvalitu a umeleckú úroveň vo všetkých kultúrnych oblastiach.
Posilnenie medzinárodného renomé a získavanie nových umelcov a kultúrnych pracovníkov do
mesta, a to nielen na krátkodobú spoluprácu. Podpora prezentácie lokálnej produkcie v zahraničí,
podpora internacionalizácie a exportu kultúrnej produkcie a produktov do zahraničia.
3. Búranie bariér
Budovanie dôvery a spolupráca medzi verejným, mimovládnym a komerčným sektorom
kultúry, medzi umelcami a organizáciami, medzi mestskými kultúrnymi, obchodnými,
turistickými a vzdelávacími sektormi a medzi občanmi a poskytovateľmi kultúr tak, aby mohli
všetci spolupracovať a stať sa súčasťou procesu. Spolupráca medzi nezávislými kultúrnymi
operátormi a oficiálnymi kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo
samosprávy.
4. Vzdelávanie a učenie sa
Umiestnenie kultúrneho vzdelávania do centra pochopenia udržateľnosti projektov.
Získavanie nových zručností a kvalifikácie pre tvorbu, rozvoj a riadenie kultúrnych a
umeleckých projektov. Inšpirovanie, výchova a rozvoj publika a aktivít, ktoré slúžia ako
inšpirácia pre nadchádzajúce generácie. Dôraz je tiež kladený na transfer vedomostí a zručností
v rámci jednotlivých sektorov, ako aj na spoluprácu medzi sektormi v rámci vzdelávania.
5. Trvalo udržateľný rozvoj a ekonomika
Zvýšenie stability a efektivity organizácií a inštitúcií tak, aby boli dlhodobo udržateľné a
životaschopné. Podpora kvalifikovaných, motivovaných a produktívnych pracovných síl,
zabezpečenie dobrého riadenia všetkých kultúrnych aktivít a investícií do zvýšenej sebestačnosti
a nezávislosti. Rozvoj kultúrnej ekonomiky mesta, vytváranie nových pracovných miest a
pracovných príležitostí.
6. Komunikácia a hodnotenie
Efektívnejšia komunikácia v oblasti celkovej kultúrnej ponuky mesta, vyzdvihnutie mesta
ako kultúrnej a turistickej destinácie, rovnako ako obchodného centra. Prijatie kontinuálneho a
citlivého prístupu k hodnoteniu efektivity investícií do kultúrnych aktivít.
Oblasti podpory
Mesto Košice identifikovalo potrebu podpory vo viacerých oblastiach. Pre účely tejto výzvy sa
projekty budú posudzovať na základe zámeru v jednej alebo viacerých oblastiach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

divadlo
tanec
klasická hudba
súčasná/populárna hudba
vizuálne, mediálne umenie, fotografia
literatúra a vydavateľská činnosť
kultúrne dedičstvo
architektúra a dizajn
komunitné umenie
film a kino

Medziodborová spolupráca alebo interdisciplinarita projektov a na tom založená inovácia je
vítaná, ale nie je limitujúcou podmienkou pre úspešnú žiadosť. Projekt je možné naplniť tak v
jednej, ako aj vo viacerých oblastiach súčasne.
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I.

Programy

1. Projektové granty/dotácie pre organizácie
Cieľom programu je podporiť nezávislé kultúrne organizácie a kultúrnych operátorov,
pôsobiacich na území mesta Košice, minimálne 1 rok v čase podania žiadosti.
Požadovaná výška kofinancovania: minimálne 30 % - vzťahujúce sa k hodnote
poskytnutej dotácie !
Vzorec: Poskytnutá dotácia žiadateľovi (100 %) + Kofinancovanie žiadateľa (30 %) = hodnota
projektu (130 %).
Príklad:
Poskytnutá dotácia žiadateľovi : 10.000 eur + min 3.000 eur kofinancovanie.
Žiadateľ vyúčtuje spolu : 13.000 eur.
Oprávnení žiadatelia:
Nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond, občianske združenie, záujmové združenie
právnických osôb, ďalšie formy právnických osôb.
Oprávnení žiadatelia nie sú:
Právnické osoby, ktorých zakladateľom je mesto Košice; mestská časť; iná obec; vyšší územný
celok; právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, vyššieho územného celku, mesta
alebo mestských častí.
Organizácie sa musia uchádzať o podporu na rok 2018 ako právnické osoby vyplnením
a odoslaním elektronickej žiadosti o poskytnutie podpory, ktorá je zverejnená na stránke
www.kosice.sk a www.k13.sk.

Žiadosť o grant musí obsahovať :
•
•

elektronicky vyplnený formulár so všetkými náležitosťami bodov 1, 2, 3, 4,
doklady a čestné vyhlásenie, uvedené v bodoch 5, 6 musia byť doručené poštou alebo
osobne (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia).

1. žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár),
2. informácia o organizácií v oblasti kultúry a umenia (súpis aktivít žiadateľa, ktoré uskutočnil
alebo na nich spolupracoval napr. divadelné predstavenie, koncert a pod.) (formulár),
3. popis projektu (formulár),
4. celkový rozpočet projektu body (formulár),
5. doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba (napr.: kópia stanov
občianskeho združenia, kópia výpisu z obchodného registra a zriaďovacej listiny, kópia výpisu
z registra neziskových organizácií ) (poštou),
6. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje
podporu,
zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 30
%
z celkového rozpočtu projektu a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že spĺňa všeobecné
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podmienky poskytnutia dotácie podľa § 5 ods. 1 VZN mesta Košice č. 190 (pozri prílohu tejto
výzvy) (poštou).
V prípade úspešnosti žiadosti budú od organizácie dožiadané nasledujúce doklady, ktorých doloženie
je neoddeliteľnou podmienkou k poskytnutiu grantu/dotácie:

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo iný doklad, preukazujúci
oprávnenie podnikať (napr.: výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského
registra), POZOR!!! V prípade neziskovej organizácie potvrdenie vydáva Ministerstvo
vnútra SR do 30 dní,
výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo konateľa organizácie, nie starší ako tri
mesiace, ku dňu podania žiadosti,
potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za
žiadateľa (napr.: kópia zápisnice z valného zhromaždenia občianskeho združenia,
podpísaná najmenej tromi členmi zhromaždenia, kópia menovacieho dekrétu),
doklad o zriadení osobitného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na
ktorý sa má dotácia poskytnúť (tzn. kópia zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky
o vedení účtu, ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa; výpis z účtu nie je
postačujúcim dokladom),
potvrdenie miestneho príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je
vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (originál alebo
osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace. Potvrdenie vydáva
okresný súd v sídle kraja,
potvrdenie miestneho príslušného správcu dane o tom, že žiadateľ nemá daňové
nedoplatky, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec (originál alebo osvedčená kópia),
potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom
na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote
splatnosti (originál alebo osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné
zdravotné poistenie po lehote splatnosti. Je potrebné doložiť potvrdenia zo všetkých
zdravotných poisťovní (originál alebo osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako
tri mesiace,
potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil
v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu (originál alebo osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytuje/poskytne súčinnosť v mestskom štatistickom
zisťovaní a evaluácii projektu,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá záväzky voči rozpočtom obcí, Mestu Košice a
K13 – Košické kultúrne centrá.

Upozornenie: žiadateľ najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa prijatia
oznámenia o úspešnosti žiadosti, doloží všetky doklady, vyžadované zo strany
vyhlasovateľa výzvy, v prípade nepredloženia všetkých dokladov v požadovanom
termíne žiadateľovi zaniká právny nárok na poskytnutie grantu.
2. Projektové granty/dotácie pre individuálnych žiadateľov a neformálne skupiny
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Cieľom programu je podporiť individuálnych žiadateľov a neformálne skupiny, tvoriacich
a realizujúcich svoje aktivity na území mesta Košice.
Požadovaná výška kofinancovania: minimálne 10 % - vzťahujúce sa k hodnote
poskytnutej dotácie !!!
Vzorec: Poskytnutá dotácia žiadateľovi (100 %) + Kofinancovanie žiadateľa (10 %) %) =
hodnota projektu (110 %).
Príklad:
Poskytnutá dotácia žiadateľovi : 10.000 eur + min 1.000 eur kofinancovanie.
Žiadateľ vyúčtuje spolu : 11.000 eur.
Oprávnení žiadatelia:
Občania SR, neformálne skupiny, pôsobiace na území mesta Košice, s podmienkou, že ide
o fyzickú osobu – podnikateľa (fyzická osoba musí mať pridelené IČO).
Žiadatelia sa musia uchádzať o podporu na rok 2018 ako fyzické osoby vyplnením a odoslaním
žiadosti o poskytnutie podpory, ktorá je zverejnená na stránke www.kosice.sk a
www.k13.sk

Žiadosť o grant musí obsahovať :
•
•

elektronicky vyplnený formulár so všetkými náležitosťami bodov 1,3,4,
podklady a čestné vyhlásenie uvedené v bodoch 2, 5 musia byť doručené poštou, alebo
osobne (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia).

1. žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (vyplnený formulár),
2. informácia o žiadateľovi – profesijný životopis alebo súpis aktivít žiadateľa v oblasti kultúry
a umenia (poštou),
3. popis projektu (vyplnený formulár),
4. celkový rozpočet projektu (vyplnený formulár),
5. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje dotáciu,
zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 10
%
z celkového rozpočtu projektu a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že spĺňa všeobecné
podmienky poskytnutia dotácie podľa § 5 ods. 1 VZN mesta Košice č. 190 (pozri prílohu tejto
výzvy) (poštou).
V prípade úspešnosti žiadosti budú od žiadateľa dožiadané nasledujúce doklady, ktorých
doloženie je neoddeliteľnou podmienkou k poskytnutiu grantu/dotácie:
1. výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti,
2. doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má
dotácia poskytnúť (tzn. kópia zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu,
ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa; výpis z účtu nie je postačujúcim
dokladom),
3. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na
sociálnom poistení a na príspevkoch, na starobnom dôchodkovom sporení po lehote splatnosti
(originál alebo osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
4. potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné
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zdravotné poistenie po lehote splatnosti. Je potrebné doložiť potvrdenia zo všetkých
zdravotných
poisťovní t. j. Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union (originál alebo osvedčená
kópia),
potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
5. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
6. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
7. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytuje/poskytne súčinnosť v mestskom štatistickom
zisťovaní a evaluácii projektu,
8. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá záväzky voči rozpočtom obcí, Mestu
Košice a K13 – Košické kultúrne centrá.

Upozornenie: žiadateľ najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa prijatia
oznámenia o úspešnosti žiadosti, doloží všetky doklady vyžadované zo strany
vyhlasovateľa výzvy, v prípade nepredloženia všetkých dokladov v požadovanom
termíne žiadateľovi zaniká právny nárok na poskytnutie grantu.
3. Viacročné projekty (3 ročné) / organizácie –jednotlivci a neformálne skupiny
Cieľom programu je podporiť strednodobé projekty nezávislých kultúrnych organizácií
a organizácií pôsobiacich v kreatívnom priemysle, tvoriacich a realizujúcich svoje aktivity na
území mesta Košice. Organizácie musia vo svojej žiadosti preukázať kapacitu a odbornosť
v zastúpených oblastiach podpory, pre ktoré projekt koncipujú. Musia predložiť trojročný plán
aktivít s dôrazom na prvý rok a víziou rozvoja na ďalšie roky s definovaním merateľných
dopadov na mesto Košice a jeho obyvateľov. Žiadateľ je povinný predložiť podrobný rozpočet
na prvý rok a predpokladaný plánovaný rozpočet na druhý a tretí rok. Žiadateľ ďalej v žiadosti
definuje akým spôsobom zapojí ďalšie organizácie, subjekty či jednotlivcov v meste a zo
zahraničia a umožní tak synergický efekt grantu vo vybraných oblastiach podpory v zmysle
spoluprác, koprodukcií prípadne vytvorenia lokálnych partnerských sietí. Žiadateľ v rozpočte
uvedie, akú časť grantu použije na marketing a akými aktivitami bude počas celého obdobia
trvania grantu prezentovať Mesto Košice. Žiadateľ je tiež povinný preukázať svoj medzinárodný
profil a to členstvom v medzinárodných sieťach, partnerstvom v medzinárodných projektoch
alebo písomnou referenciou od spolupracujúcich zahraničných partnerov.
Oprávneným žiadateľom sa môže stať iba organizácia s právnou subjektivitou, založená na
území Slovenska, preukázateľne pôsobiaca a vykonávajúca činnosť aspoň v jednej z oblastí
podpory, založená minimálne 365 dní pred termínom podania žiadosti.
Žiadateľ, ktorý získa viacročný grant, sa stáva po dobu trvania grantu neoprávneným
žiadateľom v programoch 1. a 2.
Žiadatelia podávajú svoju žiadosť o podporu na trojročné obdobie. Odborná komisia prehodnotí
každoročne ( na konci každého kalendárneho roka ) aktivity realizovaných a podporených
projektov. V prípade nenaplnenia cieľov a očakávaní, môže neodporučiť pokračovať v podpore
projektu, ktorý bude následne vyúčtovaný k 30.11 aktuálneho kalendárneho roka.
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Požadovaná výška kofinancovania: minimálne 30 % - vzťahujúce sa k hodnote
poskytnutej dotácie !!!
Požadované kofinancovanie sa preukazuje každoročne v predloženom ročnom vyúčtovaní.
Vzorec: Poskytnutá dotácia žiadateľovi (100 %) + Kofinancovanie žiadateľa (30 %) %) =
hodnota projektu (130 %).
Príklad:
Poskytnutá dotácia žiadateľovi : 10. 000 eur + min 3.000 eur kofinancovanie.
Žiadateľ vyúčtuje spolu : 13.000 eur.
Žiadatelia sa musia uchádzať o podporu na rok 2018 vyplnením a odoslaním elektronickej
žiadosti o poskytnutie podpory, ktorá je zverejnená na stránke www.kosice.sk a
www.k13.sk.

Žiadosť o grant musí obsahovať :
1. žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (elektronicky vyplnený formulár),
2. A. informácia o organizácií v oblasti kultúry a umenia (súpis aktivít žiadateľa, ktoré
uskutočnil alebo na nich spolupracoval napr. divadelné predstavenie, koncert a pod.)
(elektronicky vyplnený formulár) – pre organizácie,
2.B. informácia o žiadateľovi – profesijný životopis alebo súpis aktivít žiadateľa v oblasti
kultúry a umenia (zaslať poštou alebo osobne/rozhodujúci je dátum podania na pošte alebo
osobného doručenia) – pre individuálnych žiadateľov a neformálne skupiny,
3. popis projektu (elektronicky vyplnený formulár),
4. celkový rozpočet projektu body (elektronicky vyplnený formulár),
5. doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou
žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona (napr.: kópia stanov občianskeho združenia, kópia
výpisu z obchodného registra a zriaďovacej listiny, kópia výpisu z registra neziskových
organizácií) (poštou) – pre individuálnych žiadateľov a neformálne skupiny,
6. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje
podporu, zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo
výške 30 % z celkového rozpočtu projektu. (zaslať poštou alebo osobne/rozhodujúci je dátum
podania na pošte alebo osobného doručenia) – pre individuálnych žiadateľov a neformálne
skupiny),
V prípade úspešnosti žiadosti budú od organizácie dožiadané nasledujúce doklady, ktorých doloženie
je neoddeliteľnou podmienkou k poskytnutiu grantu/dotácie:

1.

2.
3.

doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo iný doklad, preukazujúci
oprávnenie podnikať (napr.: výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského
registra) - pre individuálnych žiadateľov a neformálne skupiny.
POZOR!!! V prípade neziskovej organizácie potvrdenie vydáva Ministerstvo vnútra (do
30 dní),
výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo konateľa organizácie, nie starší ako tri
mesiace, ku dňu podania žiadosti,
potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za
žiadateľa (napr.: kópia zápisnice z valného zhromaždenia občianskeho združenia
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4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

podpísaná najmenej 3 členmi zhromaždenia, kópia menovacieho dekrétu) - pre
individuálnych žiadateľov a neformálne skupiny,
doklad o zriadení osobitného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na
ktorý sa má dotácia poskytnúť (tzn. kópia zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o
vedení účtu, ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa; výpis z účtu nie je
postačujúcim dokladom),
potvrdenie miestneho príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je
vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (originál alebo
osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace. Potvrdenie vydáva
okresný súd v sídle kraja,
potvrdenie miestneho príslušného správcu dane o tom, že žiadateľ nemá daňové
nedoplatky, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec (originál alebo osvedčená kópia),
potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom
na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote
splatnosti (originál alebo osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné
zdravotné poistenie po lehote splatnosti. Je potrebné doložiť potvrdenia zo všetkých
zdravotných poisťovní (originál alebo osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako
tri mesiace,
potvrdenie miestneho príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v
predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu (originál alebo osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytuje/poskytne súčinnosť v mestskom štatistickom
zisťovaní a evalvácii projektu,
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá záväzky voči rozpočtom obcí, Mestu Košice a
K13 – Košické kultúrne centrá.

Upozornenie: žiadateľ najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa prijatia
oznámenia o úspešnosti žiadosti, doloží všetky doklady vyžadované zo strany
vyhlasovateľa výzvy, v prípade nepredloženia všetkých dokladov v požadovanom
termíne žiadateľovi zaniká právny nárok na poskytnutie grantu.
2 Registrácia žiadosti / Termíny
Formulár žiadosti je potrebné elektronicky vyplniť a podklady zaslať poštou alebo osobne
doručiť na adresu organizácie K13 – Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01 Košice aj s
príslušnými prílohami. (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia)
Formulár aj prílohy sú zverejnené na webovom sídle www.kosice.sk a www.k13.sk.
Podporu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom
rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje, tzn. v roku 2018.
Na poskytnutie dotácie neexistuje právny nárok.
Termín začatia predkladania žiadostí:

29. 11. 2017.
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Termín uzávierky predkladania žiadostí: 08.01. 2018, po tomto termíne nebude možné
prijímať žiadosti (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia).
Posledný možný termín realizácie podujatia : 30.11. 2018.
Termín uzávierky finančného vyúčtovania projektu : do 30 kalendárnych dní od
ukončenia projektu !!!
Projekty realizované v mesiaci NOVEMBER 2018 budú vyúčtované najneskôr do 10.12. 2018.

Adresa na predkladanie žiadostí:
K13 - Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01 Košice.
Žiadosť, ktorú podal žiadateľ v rozpore s podmienkami výzvy, je neúplná alebo súčasne duplicitne
podaná do viacerých programov alebo neobsahuje prílohy, nebude posudzovaná.
Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný na jej
doplnenie, pričom na doplnenie žiadosti bude mať 5 pracovných dní odo dňa vyzvania k doplneniu.
Vyzvanie na doplnenie bude zaslané na e-mailovú adresu kontaktnej osoby zodpovednej za projekt,
ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti. POZOR! Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti a nie je
doplnená do lehoty stanovenej vo vyzvaní na doplnenie, nebude posudzovaná.

Dôvody vyradenia žiadosti:
• žiadosť bola podaná po termíne uzávierky,
• žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná v elektronickom systéme a v tlačenej
podobe (prípadne prostredníctvom elektronickej služby ) podľa pravidiel
uvedených v tejto výzve,
• v žiadosti chýbali informácie, nevyhnuté pre jej posúdenie,
• žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy ani po termíne stanovenom vo vyzvaní na
doplnenie,
• žiadosť zásadne nezodpovedá cieľu dotačnej schémy.
Spôsob hodnotenia žiadostí:
Grantová komisia, menovaná primátorom mesta Košice, odporúča mestskému zastupiteľstvu
pridelenie grantu (dotácie) na základe odborného posúdenia podaných žiadostí. Pri posudzovaní
grantu pre organizácie a viacročné projekty zohľadňuje stanovisko odborných hodnotiteľov.
Grantová komisia si vyhradzuje právo neprideliť grant v plnej požadovanej výške.
Predpokladané termíny postupu vyhodnocovania žiadostí:
a) posúdenie správnosti a úplnosti žiadostí: do 20. 1. 2018,
b) posúdenie nezávislými hodnotiteľmi : do 20. 2. 2018,
c) rozhodnutie grantovej komisie : do 5.3.2018,
d) rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie: apríl 2018,
e) žiadateľ najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa prijatia oznámenia o úspešnosti žiadosti,
doloží všetky doklady vyžadované zo strany vyhlasovateľa výzvy, v prípade nepredloženia
všetkých dokladov v požadovanom termíne žiadateľovi zaniká právny nárok na poskytnutie
grantu,
f) vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie a jej zaslanie žiadateľovi je možné až po
doložení všetkých dokladov vyžadovaných zo strany vyhlasovateľa výzvy,
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g) poukázanie finančných prostriedkov (grantu) na osobitný účet žiadateľa o dotáciu sa
uskutoční v troch splátkach :
40 % do 15 dní od právoplatnosti zmluvy o poskytnutí
dotácie,
40 % po prvom monitoringu špecifikovaného v zmluve,
20 % po predložení celkového finančného vyúčtovania a vecného
vyhodnotenia projektu.

http://www.k13.sk/grantova-vyzva-2018/

Príloha výzvy: dôležité ustanovenia VZN č. 190
Podľa § 5 ods. 1 VZN dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ak
a) nemá evidované nedoplatky voči mestu a právnickým osobám zriadeným mestom,
b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c) ako príjemca v predchádzajúcom kalendárnom roku použil poskytnutú dotáciu výlučne
na stanovený účel a nebol v omeškaní s predložením vyúčtovania tejto dotácie (§ 12) mestu
viac ako 15 dní,
d) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia1), ktorý môže ovplyvniť realizáciu projektu,
e) nemá evidované daňové nedoplatky a nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré v úhrnnej výške vo vzťahu
k jednotlivému subjektu (správca dane, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa) presahujú
sumu 100 eur,
f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie2),
g) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora3).
V rámci posudzovania žiadosti si mesto Košice môže od žiadateľa vyžiadať predloženie
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie aj v prípadoch
neustanovených v § 6 VZN.

1

) Napríklad zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 71 až § 80 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
2
) § 17 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
3
) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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