Dôvodová správa
Predkladáme komplexnú správu o Významných spoločenských a kultúrnych podujatiach,
navrhovaných na podporu z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Podujatia sme
rozdelili podľa oblasti z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Košického
samosprávneho kraja a zdrojov ich financovania.
I.
Oblasť Kultúrna identita
Zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva predstavuje jeden z kľúčových faktorov
posilňovania regionálnej identity (Strategický cieľ č. 7 Posilňovanie regionálnej identity
rozvojom kultúrneho dedičstva, Špecifický cieľ č. 7.1 Zachovanie kultúrneho dedičstva).
Prostredníctvom sprístupňovania a spoznávania bohatého kultúrneho dedičstva Košického
samosprávneho kraja (hmotného i nehmotného) sa priamo ovplyvňuje pozitívny hodnotový
vzťah obyvateľstva k regiónu, na čo slúži aj nástroj podpory významných spoločenských
a kultúrnych podujatí na rok 2017.
Ide o Významné spoločenské a kultúrne podujatia na rok 2017 (viď príloha č.1)
navrhované na finančnú podporu podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií, v znení neskorších zmien a doplnkov,
vychádzajú zo zoznamu podporených podujatí v roku 2016.
Ku dňu 28.02.2017 mali dotknuté organizácie, žiadatelia, povinnosť predložiť žiadosť
o poskytnutie dotácie (inak neboli podujatia zaradené do zoznamu), ku ktorej sa vyjadruje
stanoviskom vecne príslušný odbor Úradu Košického samosprávneho kraja (Úrad KSK).
V priloženej tabuľke č. 1 uvádzame podujatia, ktoré splnili vyššie uvedené predpoklady na
schválenie, pričom výšku podpory navrhujeme zachovať podľa minulého roka.
Rozdelenie podujatí je uvádzané podľa dlhodobej kategorizácie, určenia alokácie na danú
kategóriu, ako aj určenia maximálnej výšky podpory na jeden projekt v danej kategórii.
Pričom kategórie sú nasledovné:
Kategória A: Významné podujatia na území mesta Košice
Kategória B: Tradičná ľudová kultúra
Kategória C: Spoločensky významné aktivity
O iných žiadostiach o dotáciu nad 3 300 €, v tomto čase nenavrhujeme rozhodovať, vzhľadom
na súčasnú výšku alokácie 100 000 €, z ktorej Významné spoločenské a kultúrne podujatia
tvoria veľkú väčšinu, teda 82 %. Materiál ku týmto žiadostiam bude predložený na
nasledovné rokovanie Zastupiteľstva KSK, v júni 2017.

II.
Program Terra Incognita
Program Terra Incognita sa prierezovo dotýka nielen vyššie uvedeného cieľa v rámci
zachovania kultúrneho dedičstva, ale čiastočne prispieva aj k napĺňaniu Strategického cieľa
č. 1. Posilňovanie regionálnej identity zastavením vytláčania pracovnej sily z trhu práce,
Špecifického cieľa č. 1.5 Tvorba nových pracovných miest v oblasti cestovného ruchu. TOP
podujatia na rok 2017 sú dôležitým nositeľom rozvoja kultúrneho turizmu, ktorý okrem
sociálnych, duchovných či kultúrnych má aj svoje ekonomické prínosy v regióne a to najmä
posilňovaním celkového segmentu cestovného ruchu.
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Ide o TOP podujatia na rok 2017 (viď príloha č. 2) zamerané na posilnenie duchovných a
kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrneho turizmu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej
ponuky kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na území Košického samosprávneho
kraja.
Podujatia boli vyberané Riadiacim orgánom programu Terra Incognita na základe zoznamu
z roku 2016 a posúdením nových návrhov. Služby pre implementáciu programu pre rok 2017
poskytuje Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj (KOCR), na základe Zmluvy
o poskytovaní služieb.
III.
Kreatívny priemysel
Oblasť kreatívneho priemyslu je v PHSR identifikovaná ako oblasť s významným
rozvojovým potenciálom (Strategický cieľ č. 1. Posilňovanie regionálnej identity zastavením
vytláčania pracovnej sily z trhu práce, Špecifický cieľ č. 1.3 Tvorba nových pracovných miest
v oblasti kreatívneho priemyslu) a prostredníctvom plánovaného programu Kreatívny región
zahŕňajúceho aj vytvorenie Kreatívneho centra je dôležité podporovať rozvoj tých odvetví,
ktoré do kreatívneho priemyslu patria. Nižšie uvedené festivaly svojím zameraním na
audiovizuálnu, filmovú, televíznu tvorbu a rôznorodé sprievodné aktivity predstavujú vhodnú
platformu pre naštartovanie ďalších procesov v tejto oblasti do budúcna.
Podpora významných podujatí v Košickom samosprávnom kraji v rámci tejto oblasti
vychádza z návrhu na spoluprácu od organizátorov, a posúdení ich významnosti z hľadiska
ich dlhoročnej tradície, medzinárodného významu a prínosu pre región v tomto segmente.
Tieto podujatia budú financované z rozpočtu KSK na základe Zmluvy o spolupráci. Ide
o nasledovné podujatia:
- Zlatý žobrák 2017 – najstarší medzinárodný festival lokálnych televízií. Účasť KSK bude
vo forme finančnej podpory vo výške 35 000 €, ako aj inej nefinančnej podpory
(spolupráca s kultúrnymi organizáciami KSK v nesúťažnej prezentácii lokálnych televízií,
marketing,...)
- Art film Fest 2017 - najvýznamnejší medzinárodný filmový festival na Slovensku, s
vysokou účasťou domácich a zahraničných návštevníkov. Účasť KSK bude vo forme
finančnej podpory vo výške 35 000 €, ako aj inej nefinančnej podpory (prenájom
priestorov v Tabačke, participácia na riešení dopravy pre účastníkov festivalu,
marketing,...)
Všetky uvedené aktivity svojím charakterom prispievajú k pozitívnej propagácii
a zviditeľňovaní činnosti Košického samosprávneho kraja navonok a k mobilizácii sociálneho
kapitálu v regióne.

Košice, dňa 28.03.2017
Spracoval: PhDr. Jana Kovácsová
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