
GRANTOVÁ VÝZVA
MESTA KOŠICE

Grantová výzva 1/2020 – podpora určená na zmiernenie
dopadov pandémie koronavírusu

Program 1 – Kultúra a kreatívny priemysel



 

Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu kultúry a kreatívneho

priemyslu a určenú na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu.

 

Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice 

č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice (z 18. septembra 2017) a v súlade 

so  Stratégiou rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu mesta Košice.

 

Grantová výzva predstavuje od roku 2014 nástroj Mesta Košice, prostredníctvom ktorého

mesto podporuje nezávislých kultúrnych operátorov a udržiava a rozvíja dedičstvo titulu

Európske hlavné mesto kultúry 2013. Mesto Košice kladie dôraz na systematické

a kontinuálne rozvíjanie a podporovanie sektoru kultúry a kreatívnych odvetví, čo

potvrdzuje aj zaradenie Košíc do siete Kreatívnych miest UNESCO v oblasti mediálneho

umenia (Creative City of Media Arts). Zámerom grantovej výzvy je podpora a rozvoj

talentu v meste Košice v oblasti kultúrneho a kreatívnych odvetví a starostlivosť a rozvoj

kultúrneho dedičstva prostredníctvom podpory projektov jednotlivcov a organizácií

pôsobiacich v danom sektore.

 

V roku 2020 je zámerom grantovej výzvy zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu 

v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP) a udržanie činnosti a existencie

profesionálnych aktérov tohto sektora.
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Výzva je určená výlučne pre nezriaďované organizácie a jednotlivcov – profesionálov

pôsobiacich v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. 

 

Výzva považuje za neoprávnených žiadateľov právnické osoby a jednotlivcov, ktorí

primárne pôsobia v iných oblastiach ako v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Ďalej sa za

neoprávnených žiadateľov v tejto výzve považujú združenia a organizácie amatérov či tých

subjektov, ktoré sa venujú voľnočasovej činnosti.

 

Hlavné priority výzvy

Stabilizácia sektora KKP

Vysoká kvalita obsahu, výsledkov, realizácie a dopadu projektov

Podpora trvalo udržateľného rozvoja

Podpora porozumenia a tolerancie

Posilňovanie práce v partnerstve

Podpora medzisektorovej spolupráce

 

Špecifické priority výzvy

Podpora aktivít súvisiacich s členstvom v sieti Kreatívnych miest UNESCO/Creative City

of Media Arts

Podpora aktivít zameriavajúcich sa na rozvoj publika/Audience development

Podpora projektov/podujatí so zvýšenou zodpovednosťou k životnému prostrediu

Podpora projektov zameraných na prepojenie kultúry a životného prostredia

Podpora projektov zameraných na rozvoj sietí a spoluprác

Podpora vzdelávacích a komunitných aktivít v oblasti kultúry

Podpora projektov zameraných na prepájanie sektora kultúry a kreatívnych odvetví

s inými odvetviami
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Podprogramy grantovej výzvy

 

Podprogram 1.1 – Podpora projektov profesionálnych nezriaďovaných organizácií

a jednotlivcov

 

Podpora projektov a činnosti fyzických osôb – podnikateľov a organizácií v rámci

dostupných možností v krízovej situácii

Podpora nezávislých kultúrnych operátorov – kultúrne centrá, občianske

združenia, neziskové organizácie, iné právnické osoby

 

Maximálna požadovaná dotácia – jednotlivci: 5000 €

Maximálna požadovaná dotácia – organizácie: 20 000 €

 

Podprogram 1.2 – Podpora organizácií v programe trojročnej podpory (iba podpora

zazmluvnených organizácií z predošlých výziev)

 

Maximálna požadovaná dotácia – organizácie: 20 000 €

 

 

 

 

 

Informácie pre žiadateľa a náležitosti potrebné k vyplneniu a registrácii žiadosti

nájdete na webových stránkach www.cike.sk a www.kosice.sk, rovnako aj

elektronický FORMULÁR.
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Hodnotenie žiadostí

Proces hodnotenia projektov prebieha v dvoch etapách: posúdenie formálnej

správnosti žiadostí administrátorom grantovej výzvy a hodnotenie projektov grantovou

komisiou.

Za formálnu kontrolu žiadostí zodpovedá administrátor grantovej výzvy. Projekty,

ktoré splnia všetky náležitosti úplnej žiadosti budú ďalej hodnotené odbornými

hodnotiteľmi. Projekty, ktoré nebudú spĺňať všetky kritériá úplnej žiadosti budú

z ďalšieho hodnotenia vylúčené.

 

Obsahové hodnotenie projektov spadá do kompetencie grantovej komisie, ktorá je

menovaná primátorom mesta Košice a je zložená zo zástupcu Komisie kultúry

mestského zastupiteľstva v Košiciach, zástupcu administrátora grantového programu

a zástupcu primátora mesta a zo 4 odborných hodnotiteľov, ktorých navrhuje Komisia

kultúry mestského zastupiteľstva v Košiciach a po výbere ich menuje primátor mesta

Košice. Vybraní hodnotitelia majú skúsenosťou v príprave a realizovaní projektov,

a zároveň disponujú odbornými znalosťami na poli kultúry a kreatívneho priemyslu.

Výzva na podávanie žiadostí o zaradenie do výberového konania na hodnotiteľov

prebieha zároveň s grantovou výzvou.

 

Kritériá hodnotenia

Ciele projektu sú v súlade so zámerom a prioritami výzvy.

Projekt zreteľne určuje svoje ciele a výstupy.

Rozpočet projektu je hospodárny, efektívny a účelne previazaný s výstupmi projektu.

Financovanie predkladaného projektu je viaczdrojové, jednoznačné a reálne.

Projekt dlhodobo obohacuje kultúrnu ponuku mesta Košice.

Komunikačný a realizačný plán projektu je jasne definovaný.

Projekt je realizovaný v partnerstve.

Projekt pracuje s konceptom rozvoja publika.

Projekt má edukačný charakter.

Projekt buduje porozumenie a toleranciu.

Projekt rešpektuje zodpovedný prístup k životnému prostrediu.
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Termín podávania žiadostí

Vyhlásená výzva: 18.5.2020

Uzávierka podávania žiadostí: 14.6.2020 

 

Oprávnení žiadatelia

 

Fyzická osoba – podnikateľ[1]

Občianske združenie[2]

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby[3]

Právnická osoba oprávnená na podnikanie[4]

Nadácia[5]

Neinvestičný fond[6]

Záujmové združenie právnických osôb[7]

 

Slobodní umelci patria medzi oprávnených žiadateľov ako fyzická osoba – podnikateľ. 

Údaj IČO je povinný, preto tí ktorí doposiaľ nemajú IČO, spadajú do kategórie

neoprávnených žiadateľov. Pokiaľ majú slobodní umelci záujem uchádzať sa o dotáciu,

môžu si požiadať o vydanie IČO na Štatistickom úrade v Košiciach. ŽIADOSŤ IČO

 

 

 

 
 

[1] Fyzická osoba bez IČO nie je oprávnený žiadateľ (podľa § 7 ods. 2  zákona č. 583/2004 Zz.)

[2] Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

[3]Zákonč.213/1997Z.z.oneziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení

neskorších predpisov 

[4] § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka

[5] Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

[6] Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 207/1996 Z. z v znení neskorších predpisov. 

[7] § 20f až 20j Občianskeho zákonníka
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 je zaregistrovaná najneskôr 14.6.2020

je zaregistrovaná ELEKTRONICKY, a to formou elektronicky vyplneného formulára

žiadosti

Oprávnenosť výdavkov

Oprávnenosť výdavkov schválených projektov v rámci grantovej výzvy bude v intervale

január 2020 – 14. december 2020. 

Predbežný termín vyúčtovania projektov je 21. 12. 2020, prijímateľ sa bude riadiť

termínom stanoveným v zmluve. 

 

Medzi oprávnené náklady v rámci oboch podprogramov výzvy patria aj: personálne

náklady, režijné náklady, nájom/prenájom priestorov, honoráre a služby súvisiace 

so schváleným projektom atď.

 

Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov nájdete v dokumente Informácie

pre žiadateľa na webových stránkach www.cike.sk a www.kosice.sk.

 

Povinná miera spolufinancovania projektu

Povinné spolufinancovanie podaného projektu činí 10 % požadovanej/poskytnutej

dotácie, pričom finančné vyjadrenie miery spolufinancovania sa odvíja od výšky

poskytnutej dotácie.

 

Správne registrovaná žiadosť o grant

 Žiadosť je úplná a zaregistrovaná, ak spĺňa nasledujúce náležitosti:

 

Z hľadiska znižovania nadmernej administratívy a rešpektu k životnému prostrediu nie

je potrebné k žiadosti dopĺňať žiadne potvrdenia či doklady. V elektronickom formulári

žiadosti žiadateľ vyplní, v ktorom verejnom registri je verifikovateľný. V prípade

neúplnosti vyplneného elektronického formulára bude žiadateľ vyzvaný o bezodkladné

doplnenie informácií v lehote max. 3 dní. Potrebné doklady a potvrdenia bude

predkladať prijímateľ grantu po zverejnení výsledkov pred podpisom zmluvy

o poskytnutí dotácie. Viac v Informáciách pre žiadateľa.
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nemá evidované nedoplatky voči mestu a právnickým osobám zriadeným mestom,

nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii 

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, 

Predpokladané dôležité termíny

Vyhlásenie grantovej výzvy                                   18.5.2020

Uzávierka podávania žiadostí                                14.6.2020

Kontrola formálnej správnosti                               17.6.2020                

Rozhodnutie Grantovej komisie                            24.6.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva                   25.6.2020

 

Podpisovanie zmluvy s prijímateľmi dotácie začne po schválení rozhodnutia

grantovej komisie mestským zastupiteľstvom.

 

Ďalšie upozornenia

Grantová výzva je určená výlučne pre projekty, ktoré sa primárne týkajú kultúry

a kreatívnych odvetví. 

Subjekty, ktoré v tejto oblasti nepôsobia, nie sú oprávnenými žiadateľmi. 

Sídlo subjektov je striktne viazané na mesto Košice. 

Pôsobnosť a realizácia projektov sú striktne viazané na územie mesta Košice. 

 

V zmysle zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri“) boli mimovládne

organizácie povinné do 30. júna 2019 aktualizovať a doplniť údaje o štatutárnom

zástupcovi. Mesto Košice ako subjekt verejnej správy podľa zákona o registri nesmie

poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje 

v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona o registri.

 

Podľa §5 VZN mesta Košice č. 190 možno dotáciu poskytnúť žiadateľovi iba ak:

   a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
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nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia[1], ktorý môže ovplyvniť realizáciu

projektu, 

nemá evidované daňové nedoplatky a nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,

sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré v úhrnnej

výške v  vzťahu k jednotlivému subjektu (správca dane, Sociálna poisťovňa,

zdravotná poisťovňa) presahujú sumu 100 eur, 

nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie[2].

 

[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.

 

Administratívny a hodnotiaci proces podlieha opatreniam štátu prijatým v súvislosti

s pandémiou COVID-19.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Administrátor grantovej výzvy – Creative Industry Košice, n.o.

Mirka Vargová, mirka.vargova@cike.sk
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