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METODICKÝ POKYN A ZÁSADY

PRE VYPRACOVANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ NA PODPORU
KULTÚRY A ŠPORTU

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 4/2010.

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja v zmysle § 8 ods. 1 a §11 ods. 2 písm. a)
zákona č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 4/2010.
Toto všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytovania
dotácií na podporu kultúry a športu z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len
„NSK“).
 V zmysle tohto nariadenia sa dotácie z rozpočtu NSK poskytujú na základe uzatvorenej
zmluvy a za dodržania nasledovných podmienok.

Oprávnení žiadatelia

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt
na území NSK a  ktorý vyvíja činnosť na území NSK v oblasti školstva a vzdelávania,
záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, športu a telovýchovy, verejnoprospešných
aktivít a v oblasti podpory regionálnych rozvojových agentúr nitrianskeho regiónu a centier
pre rozvoj kreativity a inovácie, s výnimkou organizácie, ktorej zakladateľom a
zriaďovateľom je NSK.

Obce na území NSK, ktoré žiadajú o dotáciu na financovanie úloh v záujme rozvoja
vyššieho územného celku.

Žiadatelia:

- majú sídlo alebo trvalý pobyt na území NSK,
- vykonávajú činnosť na území NSK,
- majú vyrovnané  všetky záväzky voči NSK.

Neoprávnení žiadatelia: organizácie, ktorých zakladateľom a zriaďovateľom je NSK,
politické strany, politické hnutia a ich koalície.

Účelové určenie dotácií:
a) prezentácia živej kultúry, uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva a aktivity

kultúrno-osvetovej činnosti ( festivaly, umelecké prehliadky, tvorba inscenácií, výstavy,
uchovávanie a osvojovanie si tradičných zručností, kultúrna tvorivosť a kultúrne
aktivity najmä detí a mládeže),

b) podpora publikačnej činnosti podporujúcej kultúrny turizmus, prezentujúcej hodnoty
kultúrneho dedičstva a propagujúcej kultúrno-osvetovú činnosť v kraji,

c) podpora kultúrnej a športovej reprezentácie NSK v zahraničí a kultúrnej cezhraničnej
spolupráce,

d) podpora organizovania pravidelných pohybových aktivít obyvateľov NSK,
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e) podpora organizovania športových podujatí,
f) podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva,
g) podpora regionálnych projektov investičného a neinvestičného charakteru

s prihliadnutím na špecifické podmienky a tradície regiónov v športe.

Priority:

a) uchovávanie kultúrneho dedičstva a tradícií na území NSK,
b) nadregionálne podujatia, ktoré oslovujú širokú verejnosť a podporujú rozvoj kultúry,

športu, cestovného ruchu a turizmu,
c) novátorské kultúrne a športové aktivity, ktoré pomáhajú rozvíjať tvorivosť a morálny

rozvoj osobnosti detí a mládeže,
d) reprezentácia kultúry a športu NSK v zahraničí na renomovaných festivaloch,

súťažiach a na oficiálnych podujatiach NSK,
e) regionálne projekty  s prihliadnutím na špecifické podmienky a tradície regiónov

v športe.

Podmienky formálnej stránky žiadosti

Kompletná písomná žiadosť musí obsahovať:
a) presnú identifikáciu žiadateľa,
b) bankové spojenie a číslo účtu,
c) názov a popis konkrétneho podujatia, resp. predloženého projektu (viď formulár na

predkladanie žiadosti),
d) celkové náklady, podrobný rozpis rozpočtu, finančnú spoluúčasť ďalších subjektov a

požadovanú výšku dotácie,
e) formu účasti NSK na projekte (spoluorganizátor, záštita, čestný hosť, ...),
f) vyhlásenie subjektu o spôsobe propagácie – uviesť materiály, v ktorých bude

uverejnený text: „Podujatie (projekt), akciu finančne podporil Nitriansky
samosprávny kraj“ (napr. v bulletinoch, v médiách, na výzdobe, ...),

g) podpis oprávnenej osoby – štatutárneho zástupcu žiadateľa (s uvedením čitateľného
mena a priezviska).

Oprávnené aktivity: jednorazové podujatia alebo projekty dlhodobého zamerania
           v oblastiach:

1.  Kultúra:
a) záujmovo-umelecká činnosť,
b) tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych a duchovných hodnôt,
c) podujatia miestneho a regionálneho významu,
d) zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií, podpora

regionálnych rozvojových agentúr nitrianskeho regiónu a centier pre rozvoj  kreativity
a inovácie.

 2.  Telesná kultúra :
a) organizovanie športových podujatí miestneho a regionálneho významu,
b) utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,
c) podpora turistických podujatí,
d) podporovanie športových aktivít zdravotne postihnutých občanov,
e) oživovanie a rozvíjanie regionálnych tradícií v športe,
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f) reprezentácia NSK na športových podujatiach doma i v zahraničí.

Maximálna výška  dotácie

Jednému žiadateľovi:
  - na jeden projekt: 1 660 EUR
  - na viac projektov: 3 320 EUR

Špecifikácia akceptovateľných nákladov doložených účtovnými dokladmi:

a) prenájom priestorov na realizáciu projektu (napr. kultúrne domy, sály, remeselné
dielne, verejnosti prístupné miesta v exteriéroch a pod.),

b) prenájom technického zabezpečenia podujatia (ozvučovacia, osvetľovacia, premietacia
technika, praktikáble, javiskové scény a pod.),

c) propagácia a polygrafické náklady s ňou súvisiace (bulletiny, pozvánky, plagáty,
poštovné, kancelárske potreby a pod.),

d) cestovné výdavky a prepravné preukázané cestovnými lístkami 2. triedy, preprava
účinkujúcich, realizátorov podujatia alebo techniky zabezpečená právnickou alebo
fyzickou osobou, ktorá má na uvedenú činnosť živnostenské oprávnenie v zmysle
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov,

e) ubytovanie realizátorov a účinkujúcich v čase podujatia, maximálne deň pred a
po podujatí podľa potreby,

f) honoráre v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon) - účinkujúci,

g) materiálne zabezpečenie projektov aj na základe kúpnopredajnej zmluvy (náklady
na kostýmy, rekvizity),

h) obstaranie hnuteľných vecí neinvestičného charakteru (športové náradie, náčinie,
výstroj a iný športový materiál),

i) obstaranie služieb a prác neinvestičného charakteru (oprava a údržba športových
objektov).

Neakceptovateľné náklady:

- stravné náklady, nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
- honoráre pre organizátorov projektov,
- refundácia výdavkov uhradených v predchádzajúcom roku,
- splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
- náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi.

Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

V prípade, že žiadateľ dostane dotáciu na vydanie publikácií, poskytne z nich Odboru
školstva, mládeže, športu a kultúry 5 kusov (bezplatne).
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Postup pri predložení žiadosti

Pri vypĺňaní žiadosti a pri jej predkladaní postupujú oprávnení žiadatelia v zmysle tohto
Metodického pokynu a zásad.

Žiadosť o poskytnutie dotácie môžu podávať oprávnení žiadatelia na akciu v oblasti
kultúry a športu na rok 2011 na formulároch zverejnených Úradom NSK, vrátane
povinných príloh,  v dvoch vyhotoveniach. Kompletná žiadosť musí mať vyplnené všetky
časti formuláru (presnú identifikáciu žiadateľa, popis projektu, rozpočet projektu, kontrolný
zoznam), vrátane povinných príloh (kópia dokladu o pridelení identifikačného čísla – IČO a
kópia zmluvy o založení účtu, resp. potvrdenie z banky o vedení bežného účtu – najviac 10
miestne čísla bez pomlčiek v číslach účtov).

Žiadosť sa vypĺňa v slovenskom jazyku, vo všetkých bodoch presne, jednoznačne a
zrozumiteľne na počítači. Všetky doklady musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami
a potvrdené pečiatkou príslušných organizácií.

Formulár žiadosti je možné stiahnuť z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja www.unsk.sk.

Žiadosti je možné odovzdať osobne v podateľni Úradu NSK (Štefánikova tr. 69, 949 01
Nitra), v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 12.00 a od 12.30 – 15.00 alebo poslať doporučenou
poštou na adresu:

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Štefánikova 69

949 01 Nitra

1 obálka  = 1 projekt

                 Obsah obálky:

                                                        1. žiadosť o dotáciu – 2x

 2. doklad o pridelení IČO – 2x

3. doklad o založení účtu – 2x

/potvrdenie z banky o vedení bežného účtu žiadateľa o dotáciu/

Uzávierka príjímania žiadostí je 31. októbra  2010.

http://www.unsk.sk/

