VÝZVA č. 1/2011 na predkladanie projektov v programe TERRA INCOGNITA
Štvrtok, 07 Júl 2011 13:29

Košický samosprávny kraj vyhlasuje Výzvu č. 1/2011 na predkladanie projektov v rámci
programu Terra Incognita.
Poslaním programu Terra Incognita je podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj
domáceho a aktívneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky
produktov a služieb na troch tematických cestách - na Železnej, Gotickej a na Vínnej ceste. Na
týchto cestách môže návštevník putovať a spoznávať nielen ich základné historické témy, ale aj
zažiť atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa mu tu ponúknu.Program Terra
Incognita je súčasťou projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.
Program sa realizuje na území Košického samosprávneho kraja.

Cieľom Výzvy č. 1/2011 je:
- Podporiť realizáciu kvalitných kultúrnych a spoločenských aktivít pre širokú verejnosť na
území Košického samosprávneho kraja.
- Podporiť domáci a aktívny cestovný ruch.
- Zvýšiť kultúrne zázemie, povedomie a kultúrne vyžitie obyvateľov kraja.
- Zvýšiť návštevnosť Košického samosprávneho kraja prostredníctvom podpory verejných
kultúrnych a spoločenských aktivít.

Výzva č. 1/2011 podporuje kvalitné verejné kultúrne a spoločenské aktivity, ktoré majú
kapacitu niesť značku programu Terra Incognita a tak sa pripojiť k jej šíreniu na verejnosti v
regióne.
Výzva č. 1/2001 je dvojkolová, s uzávierkami v dvoch termínoch.
Prvé kolo predkladania projektov má uzávierku 30. júla 2011 (pre projekty realizované do 30.
novembra 2011).
Druhé kolo predkladania projektov má uzávierku 31. októbra 2011 (pre projekty realizované
do 15. júla 2012).
Žiadatelia budú o rozhodnutí o podpore projektu informovaní do 35. dní od termínu uzávierky.

Výzva č. 1/ 2011 podporuje projekty realizované na území Košického samosprávneho kraja v
obdobiach
od 19. októbra 2011 do 30. novembra 2011 a od 7. marca do
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15. júla 2012
.
Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom
na území Košického samosprávneho kraja, organizácie, ktorých zakladateľom alebo
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, pokiaľ nezabezpečujú implementáciu programu
Terra Incognita a/ alebo sa nezúčastňujú na hodnotení a rozhodovaní o podpore pre
predložené projekty.

Všetky informácie a dokumenty k Výzve č. 1/ 2011 nájdete aj na stránkach Karpatskej nadácie
.

Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať Príručku pre
žiadateľa
o
poskytnutie dotácie (účelové navýšenie finančných prostriedkov) k
Výzve č. 1/2011
programu Terra Incognita.
Linky na dokumenty:
Príručka pre žiadateľa k Výzve č. 1/ 2011 o poskytnutie dotácie a účelových finančných
prostriedkov v programe Terra Incognita
Žiadosť o dotáciu (účelové navýšenie finančných prostriedkov)
Vyhlásenie o partnerstve
Čestné vyhlásenie
Vzor rozpočtu
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