
Príloha č. 1 

 

Oblasť podpory: Rozvoj a podpora miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, 

zachovanie kultúrneho dedičstva 

 

1. Oblasť podpory 

- rozvoj kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti; 

- správa a údržba kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,  

zachovanie    kultúrneho dedičstva prostredníctvom opravy a údržby pamätihodností; 

- zachovanie, rozvoj a ochrana prírodných a duchovných hodnôt; 

- zachovanie, tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia kultúrnych, regionálnych hodnôt; 

- uchovávanie kultúrneho dedičstva a tradícií regiónu; 

- spoločensko-osvetové podujatia, zábavno-spoločenské  podujatia, pietne spomienky; 

- nadregionálne podujatia, ktoré podporujú rozvoj kultúry; 

- kultúrne  aktivity,  ktoré  pomáhajú  rozvíjať  tvorivosť  a morálny  rozvoj osobnosti; 

- reprezentácia   kultúry   v zahraničí   na festivaloch, súťažiach a na oficiálnych podujatiach; 

- prezentácia    živej    kultúry,    aktivity  kultúrno-osvetovej  činnosti    (festivaly,   umelecké    

prehliadky, divadelné  a  hudobné  predstavenia,  koncerty,  premietanie filmov,  inscenácie,  

výstavy) a záujmovo-umelecká činnosť; 

- publikačná  činnosť  na  podporu   kultúrneho   turizmu,  prezentáciu  kultúrneho dedičstva a  

propagáciu kultúrno-osvetovej činnosti mesta a regiónu; 

- podpora kultúrnej reprezentácie mesta v zahraničí a kultúrnej cezhraničnej spolupráce; 

- podujatia miestneho a regionálneho významu; 

- podpora vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých v oblasti kultúry.   

 

2. Oprávnené aktivity 

- aktivity divadiel, umeleckých súborov a hudobných skupín z Mesta Dunajská Streda; 

- profesionálne a neprofesionálne umenie; 

- aktivity kultúrnych a cirkevných inštitúcií, múzeí a galérií; 

- literárna činnosť: tvorba a preklad literatúry; 

- literárne prehliadky, festivaly, súťaže; 

- podpora knižníc; 

- edičná činnosť týkajúca sa mesta Dunajská Streda – periodická, neperiodická tlač; 

- elektronické médiá, vydávanie elektronických kníh, CD nosičov; 

- divadelné festivaly, aktivity, tvorba a šírenie javiskového diela; 

- hudobné festivaly, aktivity, tvorba a šírenie hudobného diela; 

- tanečné festivaly, aktivity, tvorba a šírenie javiskového diela; 

- výtvarné umenie: tvorba a realizácia výtvarných diel, výstavné a prezentačné aktivity; 

- audiovizuálne umenie: festivaly, aktivity, tvorba a šírenie audiovizuálneho diela;  

- kultúra a kreatívny priemysel; 

- kultúrne aktivity škôl; 

- pamiatková starostlivosť; 

- spoločensko-osvetová činnosť; 

- výskum a prezentácia kultúrneho dedičstva a histórie mesta Dunajská Streda; 



- záujmová činnosť a využívanie voľného času so zameraním na kultúru. 

 

3. Oprávnené náklady 

Náklady musia mať priamy súvis s účelom projektu. 

Za  oprávnené  náklady  súvisiace  s realizáciou  projektov  sa  považujú  preukázané výdavky  

žiadateľov, medzi ktoré patria najmä: 

Honoráre,   služby:   honoráre,   odmeny   za   vykonanie   práce  (práce   a  služby   vykonané  

na objednávku / faktúru, dohody, zmluvy, zmluvy o dielo, tlmočnícke služby a pod.); 

Odmena účinkujúcim; 

Prenájom priestorov na realizáciu projektu – interiér, exteriér, mobilné konštrukcie; 

Prenájom technického zabezpečenia podujatia (ozvučovacia, osvetľovacia, premietacia 

technika, javisková scéna atď.); 

Náhrady cestovného a prepravného (preprava účinkujúcich, realizátorov, techniky 

zabezpečená právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má na uvedenú činnosť živnostenské 

oprávnenie; v prípade zabezpečenia dopravy vlastnou dopravou cestovné náhrady do výšky 

určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov); 

Sústredenia a tábory;  

Ubytovanie účinkujúcich, organizátorov a pod.; 

Stravné: občerstvenie, pohostenie pre účinkujúcich; 

Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií; 

Propagačné materiály a publicita (bulletiny, pozvánky, plagáty, poštovné, kancelárske potreby 

a pod.); 

Výroba zvukového a multimediálneho nosiča; 

Materiálne zabezpečenie projektu a obstaranie hnuteľných vecí neinvestičného charakteru; 

Odvedená daň, odvody do poistných fondov; 

Úrazové poistenie. 

 

4. Neoprávnené náklady 

Dotáciu nie je možné použiť: 

- na nákup tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, omamných látok, zbraní a streliva; 

- na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch; 

- na splácanie pôžičiek, úverov, úrokov z poskytnutých úverov a iných záväzkov žiadateľa 

(pokuty, penále a pod.); 

- na obstaranie hnuteľných vecí, prác a služieb investičného charakteru, resp. vykonané 

technické zhodnotenie majetku; 

- na odmeny pre organizátorov projektov. 

 


