Odpovede na otázky položené v rámci Informačného seminára
k Výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií ID/2021
a DS/2021 konaného 3.5.2021
Otázka č. 1
Dobrý deň, ak mám projekt napr. na 10 000 eur, je možné, že KSK to upraví a poskytne iba časť
dotácie?
Odpoveď
Áno, môže sa to stať.
Otázka č. 2
Dobrý deň, pri žiadosti o dotáciu je potrebné, ak sme vlastníkom stavby, doložiť aj LV. Čo v prípade ak
nie sme vlastníkom pozemku?
Odpoveď
List vlastníctva postačuje predložiť pred podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie. V prípade, ak nie ste
vlastníkom nehnuteľnosti, už spolu so žiadosťou o poskytnutie dotácie je potrebné predložiť súhlas
vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu a udržateľnosťou jeho výstupov.
Otázka č. 3
Dobrý deň, je možné v rámci oprávnených výdavkov zakúpiť napr. SK doménu na viacročné obdobie?
Odpoveď
SK doména na viacročné obdobie predstavuje prevádzkové výdavky a v zmysle výzvy ID/2021
a DS/2021 bodu 8 sú prevádzkové výdavky žiadateľa neoprávneným výdavkom.
Otázka č. 4
Dobrý deň, je možné v rámci oprávnených výdavkov kúpiť časomieru na každoročné bežecké
preteky? Môžu sa zakúpiť napr. medaily pre všetkých účastníkov ako OP - dúfam, že to nie je
publicita?
Odpoveď
Časomieru je možné zakúpiť, ale je potrebné mať na mysli, že výdavky musia byť vynaložené v súlade
s princípmi hospodárnosti a efektívnosti. Je potrebné zdôvodniť, prečo je hospodárnejšie kúpiť
časomieru ako si ju prenajať. Medaily patria medzi spotrebný materiál a výdavky na nákup
spotrebného materiálu sú v zmysle bodu 7 Výzvy ID/2021 a DS/2021 oprávnené na financovanie.
Otázka č. 5
Je možne priložiť nájomnú zmluvu namiesto explicitného súhlasu majiteľa nehnuteľnosti?
Odpoveď
Aj v prípade nájomnej zmluvy je potrebné predložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak povinnosť mať
súhlas vlastníka nehnuteľnosti vyplýva z nájomnej zmluvy resp. iného obdobného dokumentu.
Otázka č. 6
Dobrý deň, keďže projekty majú mať nadlokálny význam, je možné žiadať grant aj na výdavky, ktoré
sa týkajú realizácie projektu celoslovensky, resp. mimo územia KSK?
Odpoveď
Áno, projekty majú mať nadlokálny resp. nadregionálny význam ale musia byť realizované na území
KSK.

Otázka č. 7
Ak sa náš projekt týka viacerých miest v rámci KSK, ako toto uviesť v žiadosti?
Odpoveď:
Vo formulári žiadosti v časti 3. Miesto realizácie projektu je možné uviesť aj viac miest/obcí.
Otázka č. 8
Ak OZ nemá DIČ, pustí nás formulár ďalej?
Odpoveď
Áno.
Otázka č. 9
Je obmedzený počet znakov v poli Názov projektu?
Odpoveď
Počet znakov poli Názov projektu nie je obmedzený.
Otázka č. 10
Potrebujem súhlas vlastníka pozemku, čo je KSK na umiestnenie autobusovej zastávky. Môžem ho
poslať cez eschránku a budem mať vyjadrenie do 7.5?
Odpoveď
V tomto prípade je potrebné sa riadiť zmluvou, ktorú máte uzavretú s vlastníkom pozemku na ktorom
je umiestnená zastávka (prístrešok pre cestujúcich) resp. iným obdobným dokumentom. Vo veci
zriadenia autobusovej zastávky odporúčame kontaktovať Odbor dopravy KSK.
Otázka č. 11
Pri projekte bežecké preteky - je potrebný LV - cesta II. a *III. triedy, resp. je potrebná iná príloha?
Odpoveď
Nie.
Otázka č. 12
Ak sa vyplňuje formulár žiadosti a musím vypĺňanie prerušiť - je to možné?
Odpoveď:
Áno, je to možné, je potrebné si prácu priebežne ukladať.
Otázka č. 13
Aká je prosím predpokladaná dĺžka schvaľovacieho procesu?
Odpoveď
Nie je možné presne zadefinovať predpokladanú dĺžku schvaľovacieho procesu. Závisí to od počtu
predložených žiadostí o poskytnutie. Predpokladáme, že do konca júna 2021 budú žiadateľa písomne
upovedomí o schválení resp. neschválení žiadosti.
Otázka č. 14
Autobusová zastávka - podľa predbežného prieskumu stojí jedna 3 500,- Eur s DPH. Budeme si robiť 3
cenové ponuky, to stačí KSK? V prípade schválenie peňazí, má KSK požiadavky na spôsob obstarania
žiadanej veci?
Odpoveď
Na základe čl. III. bodu 27. návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie: „Prijímateľ je povinný pri poskytnutej
dotácii, ak ide o investičné projekty (investičným projektom sa rozumie projekt, na ktorý bola
poskytnutá dotácia viac ako 10.000 EUR a kde kapitálové výdavky tvoria viac ako 50% z celkových

výdavkov projektu), bezodkladne po ukončení verejného obstarávania, najneskôr do 5 pracovných dní,
predložiť na kontrolu kompletnú dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania. Prijímateľ je
oprávnený uzavrieť zmluvu s dodávateľom až po schválení vykonaného verejného obstarávania
poskytovateľom. Prijímateľ bude o výsledku kontroly verejného obstarávania oboznámený listovou
formou najneskôr do 30 pracovných dní od predloženia predmetnej dokumentácie na kontrolu.“
Otázka č. 15
Je výskum a vývoj v oblasti IoT a výroba prototypov hospodárska činnosť, alebo nie? Prototypy
nebudú komerčné.
Odpoveď
V prípade, ak Test štátnej pomoci preukáže, že aktivity projektu, alebo činnosti podporené projektom,
ktoré ako žiadateľ vykonávate alebo plánujete vykonávať bude možné kvalifikovať ako činnosti
„nehospodárskeho“ charakteru a prototypy nebudú komerčne využívané, je možné výskum a vývoj v
oblasti IoT a výrobu prototypov považovať za nehospodársku činnosť.
Otázka č. 16
Dobrý deň, ak mám právoplatné stavebné povolenie, je potrebné zaslať aj zmluvu so SC KSK?
Odpoveď
Právoplatné stavebné povolenie žiadateľ predkladá ako povinnú prílohu k žiadosti o poskytnutie
dotácie až pred podpisom zmluvy. Zmluvu so SC KSK nie je potrebné zasielať.
Otázka č. 17
Ak máme pozemok na ktorom chceme realizovať projekt v správe, je potrebné súhlas vlastníka
pozemku?
Odpoveď
Ak je to relevantné a vyplýva to zo zmluvy s vlastníkom pozemku (nehnuteľnosti), žiadateľ predloží
súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu a udržateľnosťou jeho výstupov minimálne 3 roky
po ukončení realizácie projektu. Vždy je potrebné sa riadiť zmluvou, ktorú máte uzavretú s vlastníkom
nehnuteľnosti, na ktorom projekt chcete realizovať resp. obdobným dokumentom.
Otázka č. 18
Ak žiadame najvyššiu možnú sumu požadovanej dotácie, prídeme o 2 body v hodnotení?
Odpoveď
V prípade výzvy DS/2021 - ak žiadateľ žiada o dotáciu sumu nižšiu ako je max. výška pomoci (t.j.
menej ako 90% z celkových oprávnených výdavkov): ak áno - získa 2 body, ak nie - získa 0 bodov.
V prípade výzvy ID/2021 - ak žiadateľ žiada o dotáciu sumu nižšiu ako je 50% z celkových oprávnených
výdavkov: ak áno - získa 5 bodov, ak nie - získa 0 bodov.
Otázka č. 19
Správne som pochopila, že ak dám v teste štátnej pomoci, že ide o nehospodársky charakter, tak
bude projekt vyradený? Plánujeme žiadať na vybudovanie autobusovej zastávky a nástupišťa.
Odpoveď
Nie, na financovanie sú oprávnené aktivity, ktorých obsahom sú nehospodárske činnosti (t.j. činnosti,
ktoré nepodliehajú pravidlám štátnej pomoci a/alebo pomoci de minimis). Jednoducho povedané,
dotácie budú poskytované iba na nehospodárske činnosti.
Otázka č. 20
Vytlačenú žiadosť je možné podať aj do podateľne alebo iba poštou?

Odpoveď
Áno, môžete ju predložiť aj na podateľni, ale musí byť v obálke, ktorá musí byť riadne uzatvorená a
musí na nej byť uvedené:
Výzva DS/2021
Názov a adresa žiadateľa
„Žiadosť o dotáciu - NEOTVÁRAŤ“
Poskytovateľ nevracia žiadateľom predložené žiadosti o poskytnutie dotácie.
Otázka č. 21
Je možné podať žiadosť len na 1 výzvu?
Odpoveď:
Áno, žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu KSK v príslušnom kalendárnom roku iba raz.
Otázka č. 22
Je potrebný samostatný účet? Ak ho nemáme, musí byť založený ešte pred podaním žiadosti (keď
ešte nevieme, či bude schválený?
Odpoveď:
Samostatný účet je potrebné zriadiť až po schválení projektovej žiadosti pred uzatvorením projektovej
zmluvy.
Otázka č. 23
Ak má žiadateľ sídlo mimo kraja, ale činnosť v rámci kraja, je oprávnený žiadateľ?
Odpoveď:
Dotáciu v rámci tejto výzvy možno poskytnúť zmysle ust. §1 ods. 2 VZN č. 10/2020 o poskytovaní
dotácií právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území
vyššieho územného celku, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území vyššieho územného celku,
alebo poskytujú služby obyvateľom Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“).
Otázka č. 24
Plánujeme podať žiadosť na obnovu drobnej stavby vo vlastníctve obce, avšak pozemok pod stavbou
je vo vlastníctve vodohospodárov. Je potrebný aj ich súhlas?
Odpoveď:
Ak je to relevantné a vyplýva to zo zmluvy s vlastníkom pozemku (nehnuteľnosti), žiadateľ predloží
súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu a udržateľnosťou jeho výstupov minimálne 3 roky
po ukončení realizácie projektu. Vždy je potrebné sa riadiť zmluvou, ktorú máte uzavretú s vlastníkom
nehnuteľnosti, na ktorom projekt chcete realizovať resp. obdobným dokumentom.
Otázka č. 25
V prípade vzdelávacieho projektu, ktorého aktuálny ročník končí 30.6., je reálne žiadať o podporu?
Vzhľadom na potrebu nemať ukončené aktivity pred nadobudnutím účinnosti zmluvy v prípade
schválenia?
Odpoveď
Vzhľadom na hodnotiaci proces a následné administratívne procesy je min. v prípade výzvy DS/2021
otázne, či bude zmluva o poskytnutí dotácie k 30.6.2021 účinná.
Otázka č. 26
Čo sa rozumie pod propagáciou v rámci usporiadania bežeckých pretekov?
Odpoveď

Minimálny rozsah publicity projektu je zadefinovaný v Manuáli publicity pre poskytnuté dotácie, ktorý
tvorí prílohu č. 5 výzvy. Iná propagácia Vášho podujatia je na Vašom rozhodnutí.
Otázka č. 27
Ak rozpočet má cca 100 položiek, môžem napísať do rozpočtu rekapituláciu rozpočtu cca 8 položiek a
podrobný doložím? Alebo je potrebné uviesť celý do žiadosti?
Odpoveď
Áno, do formulára rozpočtu postačuje uviesť rekapituláciu rozpočtu a podrobný môžete pripojiť ako
nepovinnú prílohu k tlačenej forme žiadosti o poskytnutie dotácie.
Otázka č. 28
Keď sa bude projekt ( festival ) konať aj na verejných priestranstvách, napr. Hlavná ulica je potrebné
prikladať Prílohu č.3.
Odpoveď
Príloha 3 je v tomto prípade nerelevantná.
Otázka č. 29
Projektový manažér a stavebný dozor, považujete ich za oprávnené výdavky? Stavebný dozor je
externý pracovník na faktúru. Projektový bude dohoda.
Odpoveď
Výdavky na tieto pozície sú oprávnené iba ako výdavky na služby – na faktúru. Dohoda nie je
oprávnená.
Otázka č. 30
Chcem sa spýtať, ako posudzujete výdavky pri športových podujatiach - trofeje, medaily všetkým
účastníkom.
Odpoveď
Takéto typy výdavkov spadajú pod oprávnené výdavky ako výdavky na nákup spotrebného materiálu
nevyhnutného na realizáciu projektu. Odporúčame ich nevyhnutnosť popísať v komentári k položkám
rozpočtu.
Otázka č. 31
Môže byť žiadateľom aj partnerstvo organizácií ?
Odpoveď
Áno môže, ale iba ak má právnu subjektivitu a má pridelené IČO.

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami poskytovanými
v rámci Výziev ID/2021 a DS/2021 - – 1. časť
Otázka č. 1
Mam otázku k bodu 3 v žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy DS/2021. Ak predkladateľom žiadosti je
spoločnosť, ktorá ma sídlo v jednom okrese KE kraja, môže žiadať dotáciu v inom okrese KE kraja?
Aká potom bude max. výška alokácie? Určuje sa to podľa okresu, v ktorom bude projekt realizovaný
alebo podľa sídla spoločnosti?
Odpoveď
Ďakujeme za Vašu otázku. Na jej základe si Vám dovoľujeme zaslať nasledujúcu odpoveď: Maximálna
výška alokácie sa bude určovať na základe miesta realizácie aktivít a nie podľa sídla spoločnosti.

Otázka č. 2
Môžeme ako žiadateľ o dotáciu z Výzvy ID/2021 od KSK na náš projekt žiadať aj finančné prostriedky
od iných subjektov resp. (Nadácii, Grantov a iných Výziev), napríklad pri predpokladanej hodnote
projektu cca 16 000EUR , môže byť max. výška z KSK je 10 000EUR dotácie vo výške 5 000 EUR a
vlastné zdroje viac ako 1 000EUR? Bude to akceptované?
Odpoveď
V prípade, že si to charakter projektu vyžaduje, Vami navrhnutý postup je možný s tým, že sumu iných
dotácii (z Nadácii, Grantov a iných Výziev ..) vo výške 5 000 EUR môžete uviesť v žiadosti o dotáciu v
časti Spolufinancovanie (v tabuľke nad ktorou je uvedený text "Uveďte iné zdroje príjmu pre účely
realizácie projektu (od koho, koľko)"). V prípade, že to z hľadiska charakteru projektu nie je nutné,
nemusíte sumu iných dotácii (z Nadácii, Grantov a iných Výziev ...) v žiadosti o dotáciu uvádzať.
Otázka č. 3
Chcela by som sa informovať, či je oprávneným žiadateľom aj cirkev (jedná sa o opravu kostola, ktorý
nie je kultúrna pamiatka).
Odpoveď
Áno, v súlade s bodom 5. Oprávnení žiadatelia Výzvy ID/2021: cirkev je oprávneným žiadateľom.
Otázka č. 4
Chcem sa opýtať či žiadosť o dotáciu môže podať aj obec. V prípade kladnej odpovede prosím o
zaslanie formulára žiadosti.
Odpoveď
V súlade s bodom 5. Oprávnení žiadatelia Výzvy DS/2021 a ID/2021 obec je oprávneným žiadateľom.
V prípade, že si želáte podať žiadosť o dotáciu, postupujte prosím podľa bodu 15. Uzávierka prijímania
žiadostí Výzvy DS/2021 a ID/2021: Žiadateľ vypracuje žiadosť o poskytnutie dotácie výlučne
vyplnením elektronického formulára, ktorý je dostupný na: https://vucke.egrant.sk/ po zaregistrovaní.
Otázka č. 5
Chcela by som vedieť či mám nárok na dotáciu ak je môj plán - kúpa zdravotníckeho prístroja na
liečenie rôznych stavov po prekonaní závažnejších chorôb?
Odpoveď
Podľa bodu 4. Oprávnené aktivity Výzvy DS/2021: na financovanie sú oprávnené aktivity,
ktorých obsahom sú nehospodárske činnosti (pričom pod pojmom hospodárska činnosť sa rozumie
každá činnosť, predmetom ktorej je poskytovanie tovarov a služieb na existujúcom relevantnom trhu).
Na overenie, že ide o nehospodárske činnosti, je potrebné vyplniť prílohu č. 2. Test štátnej pomoci. Ak
vykonaný test štátnej pomoci preukáže, že poskytnutie dotácie žiadateľovi by bolo poskytnutím
štátnej pomoci a/alebo pomoci de minimis podľa osobitného predpisu, podaná žiadosť o poskytnutie
dotácie bude vyradená z ďalšieho posudzovania.
Otázka č. 6
Chcela by som sa informovať, kde by som sa mohla prihlásiť na dotáciu.
Odpoveď
Informácie o poskytovaní dotácii Košickým samosprávnym krajom nájdete na webe Košického
samosprávneho kraja v záložke Transparentný kraj (viď link https://web.vucke.sk/sk/uradnatabula/povinne-informacie/dotacie/)
Otázka č. 7
Môžem priniesť žiadosť o dotáciu osobne?
Odpoveď
Áno žiadosť o dotáciu je možné aj doručiť osobne do podateľne Úradu Košického samosprávneho
kraja.
Obálka so Žiadosťou o poskytnutie dotácie musí byť riadne uzatvorená a musí na nej byť uvedené:

Výzva ID/2021 alebo Výzva DS/2021 (podľa toho v rámci, ktorej výzvy bola žiadosť o dotáciu predložená)
Názov a adresa žiadateľa
„Žiadosť o dotáciu - NEOTVÁRAŤ“
Otázka č. 8
Je cirkev, resp. jej konkrétna farnosť oprávneným žiadateľom v prípade potreby opráv chrámu, ktorý
je národná kultúrna pamiatka?
Odpoveď
Cirkev, resp. jej konkrétna farnosť je v registri organizácii Štatistického úradu SR zapísaná ako
cirkevná organizácia a tá je právnickou osobou. V zmysle bodu 5 výzvy ID/2021 možno dotáciu
poskytnúť okrem iného právnickej osobe ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území Košického
samosprávneho kraja alebo ktorá pôsobí, vykonáva svoju činnosť na území Košického samosprávneho
kraja. Z uvedeného vyplýva, že cirkev, resp. jej konkrétna farnosť je v je oprávneným žiadateľom.

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami poskytovanými
v rámci Výziev ID/2021 a DS/2021 – 2. časť
Otázka č. 9
Touto cestou sa Vás dovoľujeme opýtať. Mestské divadlo pripravuje medzinárodné podujatie –
festival alternatívnych divadiel. Prosím je možné sa uchádzať o podporu aj na takýto typ podujatia?
Odpoveď
V zmysle bodu 2 Výzvy ID/2021 je okrem iného oprávnenou oblasťou podpory aj podpora Podpora
kultúry a duchovných hodnôt. Vzhľadom k tomu je Vami uvedený typ podujatia oprávnený na
financovanie v rámci Výzvy ID/2021.
V zmysle bodu 2 Výzvy DS/2021 je okrem iného oprávnenou oblasťou podpory aj podpora tvorba,
rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Vzhľadom k tomu je Vami
uvedený typ podujatia oprávnený na financovanie aj v rámci Výzvy DS/2021.
Otázka č. 10
Dobrý deň prajem, je výzva ID/2021 a DS/2021 určená aj pre obce?
Odpoveď
V súlade s bodom 5. Oprávnení žiadatelia Výzvy DS/2021 a ID/2021 obec je oprávneným žiadateľom.
Otázka č. 11
Chcela by som sa informovať, či je oprávneným žiadateľom aj cirkev (jedná sa o opravu strechy
kostola, ktorý nie je kultúrna pamiatka).
Odpoveď
Áno, v súlade s bodom 5. Oprávnení žiadatelia výzvy ID/2021: cirkev je oprávneným žiadateľom.
Otázka č. 12
Chcel by som sa informovať, či je možné požiadať o dotáciu na športový povrch / umelý trávnik / a to
do budovy vo vlastníctve obce /bývalá hospodárska budova/. Obec by zainvestovala do
drobných stavebných úprav a prostriedky z VÚC / pokiaľ by boli schválené/ by sa použili na položenie
podkladu a umelého trávnika do tejto budovy. Tým by v obci vzniklo kryté multifunkčné ihrisko. Chcel
by som Vás poprosiť o informáciu či tieto prostriedky by sa mohli použiť na nami uvedené práce.
Odpoveď
V zmysle bodu 2. Výzvy DS/2021 je okrem iného oprávnenou oblasťou podpory aj vzdelávanie,
výchova a rozvoj telesnej kultúry a v zmysle bodu 3. Výzvy DS/2021 je medzi príkladmi očakávaných

projektov v písmene C. Šport uvedené aj budovanie a revitalizácia športovej infraštruktúry. Vzhľadom
k tomu je Vami uvedený typ aktivity oprávnený na financovanie v rámci Výzvy DS/2021.
Otázka č. 13
V rámci vypĺňania e-formulára v rámci výzvy KSK DS/2021 na predkladanie žiadosti o poskytnutie
dotácie KSK Vás chceme požiadať o konzultáciu. V časti 7. Doplňujúce informácie je čast : Podporene
projekty z rozpočtu KSK za obdobie predchádzajúcich 3 rokov. V tomto bode sa uvádza výška celkovej
sumy schválenej dotácie, alebo len suma reálne využitej dotácie (nakoľko sme časť dotácie
nevyčerpali z časových dôvodov).
Odpoveď
V časti Doplňujúce informácie: Podporené projekty z rozpočtu KSK za obdobie predchádzajúcich 3
rokov uveďte len sumu reálne využitej dotácie.
Otázka č. 14
V popise projektu žiadate aby bol cieľ v súlade s vyhlásenou výzvou. Kde nájdem ciele vyhlásenej
výzvy ID 2021.
Odpoveď
Cieľ výzvy ID 2021 je uvedený v bode 1 výzvy a znie: "Cieľom poskytnutia pomoci je prispieť k
zlepšeniu kvality života obyvateľov Košického kraja prostredníctvom využívania vnútorného
rozvojového potenciálu územia kraja."
Otázka č. 15
Radi by sme Vás touto cestou požiadali o informáciu k aktuálnej výzve. Dotáciu podľa VZN možno
poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt
na území vyššieho územného celku, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území vyššieho
územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom KSK. Znamená to, že oprávnenými
žiadateľmi nie sú neziskové organizácie?
Odpoveď
Nezisková organizácia aj občianske združenie je právnickou osobou a v súlade s bonom 5 Výzvy
DS/2021 dotáciu v rámci tejto výzvy možno poskytnúť zmysle ust. §1 ods. 2 VZN č. 10/2020 o
poskytovaní dotácií právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý
pobyt na území vyššieho územného celku, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území vyššieho
územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom Košického samosprávneho kraja (ďalej len
„KSK“). Z uvedeného je zrejmé, že nezisková organizácia je oprávnený žiadateľom.
Otázka č. 16
Mám záujem o dotáciu ID2021. Chcel by som sa opýtať ci musím mat živnosť alebo s.r.o. v čase
keď podávam žiadosť o dotáciu? Dátum uzávierky 1. kola je k 07.05.2021 a mne nestihne právny
zástupca dokončiť všetky potrebne dokumenty k dokončeniu otvorenia s.r.o..
Odpoveď
V zmysle bodu 5 Výzvy ID/2021 dotáciu možno poskytnúť zmysle ust. §1 ods. 2 VZN č. 10/2020 o
poskytovaní dotácií právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý
pobyt na území vyššieho územného celku, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území vyššieho
územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom Košického samosprávneho kraja (ďalej len
„KSK“).
V zmysle ust. § 62 Obchodného zákonníka s.r.o. vzniká zápisom do obchodného registra ako právnická
osoba, je spôsobilá na práva a povinnosti a má spôsobilosť na práve úkony.
Z uvedeného vyplýva, že požiadať o dotáciu môžete až po zápise Vašej spoločnosti do obchodného
registra.
Otázka č. 17

Chcel by som sa opýtať, či realizácia pamiatkového výskumu národných kultúrnych pamiatok spadá
do oprávnených aktivít výzvy ID/2021.
Odpoveď
Podporované budú projekty realizované v niektorej z oblastí uvedených v bode 2 Výzvy ID/2021.
Realizáciu pamiatkového výskumu národných kultúrnych pamiatok je možné zaradiť do oblasti G.
Podpora kultúry a duchovných hodnôt.
Otázka č. 18
Poprosím Vás o informáciu. V položke Rozpočet projektu – sa uvádza každá položka z rozpočtu? V
mojom prípade je to 104 položiek alebo sa môžu uviesť položky z rekapitulácie rozpočtu, t.j. 9
položiek?
Odpoveď
Postačuje uviesť položky z rekapitulácie rozpočtu. Podrobný rozpočet môžete predložiť ako prílohu
žiadosti o poskytnutie dotácie.

