Výdavky z rozpočtu mesta
na podporu projektov na podporu rozvoja cestovného ruchu

Mesto Komárno v rozpočte na rok 2017 vyhradilo finančnú čiastku vo výške 10 tisíc Eur na
podporu projektov s účelom tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných
hodnôt s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno
Vo VZN 11/2016 na jeden projekt bola určená maximálna výška podpory 2000 Eur.
Výdavky z rozpočtu mesta na podporu projektov na podporu rozvoja cestovného ruchu
v eurách:
P.č.
1.

2.

3.

Názov

Účel dotácie - žiadosť

Židovská náboženská obec
Eötvösa 15
945 01 Komárno
NatMed s.r.o.
Okružná cesta176/9
945 01 Komárno
O.z. Villa camarum
Vnútorná okružná 176/3,
945 01 Komárno

Vytvorenie virtuálnej mapy pre
židovského cintorína v
Komárne.
Organizovanie kultúrneho
podujatia „Komárňanské leto –
Komáromi Nyár 2017“
Organizovanie
kultúrneho
podujatia „IV. Naše Vianoce –
IV. A mi karácsonyunk“ v
Komárne.
Grafická
príprava
a tlač
publikácie
„Vyobrazenie
komárňanskej
pevnosti zo 16. až 19. Storočia
na medirytinách, perokresbách
a maľbách“.
Vyhotovenie
Kalendára
podunajských
vytrvalostných
cyklotúr
2018/Dunamenti
kerékpáros
teljesítménytúrák
2018.

4.

Pro Castello
Comaromiensi, n.o.
Nám. gen. Klapku 1.
945 01 Komárno

5.

Cykloturistický klub
Slobodný pútnici
Palatínova 65/3
945 01 Komárno

6.

Generation C media, s.r.o.
Leányvárska 445,
946 9 Iža
SPOLU

Vývoj turistickej
VisitKomarno.eu.

webaplikácie

celkový
rozpočet
projektu
v EUR

výška
spoluúčasti
v EUR

2900,-

900,-

Výška
dotácie
v Mesta
Komárno
v EUR
400,-

9.800,-

7.800,-

2000,-

11.850,-

700,-

2000,-

8.200,-

6.200,-

2000,-

1290,-

390,-

900,-

3000,-

1000,-

2000,-

9.300,-

Žiadosť o dotáciu mohli podať právnické osoby, občianske združenia aj podnikateľské
subjekty pôsobiace na území mesta Komárno. Žiadatelia museli mať vysporiadané všetky svoje
záväzky voči mestu ako aj voči právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto. Podané žiadosti
boli mestským zastupiteľstvom schválené priebežne na základe odporučenia žiadostí komisie pre
medzinárodné vzťahy a cestovný ruch.
Žiadosti bolo možné podávať do vyčerpania finančného určeného finančného limitu. Celková
suma pridelených FP za rok 2017 predstavuje 9 300,- Eur. Mestské zastupiteľstvo neodsúhlasilo dva
projekty.

