
Občianske združenie Kukkonia vyhlasuje výzvu na 
podávanie žiadostí o finančnú podporu s názvom:

„Spoločne pre Kukkóniu“

Občianske združenie Kukkonia vzniklo na jar roku 2014 s cieľom implementovať Projekt trvalo 
udržateľného rozvoja regiónu. 

Naším poslaním je:
− uchovávanie, rozvíjanie a využívanie historického, kultúrneho a prírodného potenciálu Žitného

ostrova v prospech jeho ďalšieho rozvoja,
− oživenie a rozvíjanie kultúrnej, športovej, záujmovej a spolkovej činnosti,
− podpora oživenia tradičných remesiel a povolaní,
− podpora realizácie takých aktivít, ktoré zvyšujú atraktivitu a návštevnosť územia,
− budovanie pozitívneho imidžu a značky kvality Kukkonia, ktorá je zárukou kvalitných výrobkov

vyprodukovaných z miestnych surovín, na základe tradičných receptov a overených postupov. 

Cieľom výzvy „Spoločne pre Kukkóniu“ je pomôcť subjektom (inštitúciám a jednotlivcom) 
v regióne s deklarovanými cieľmi a zámermi, ktoré sú v súlade s naším poslaním. Rozhodli sme sa 
finančne podporiť podujatia a iniciatívy v regióne  Žitného ostrova s potenciálom pre ďalší rozvoj 
a predpokladmi na uchovanie uvedených hodnôt pre ďalšie generácie, ako aj pre ich jedinečnosť
a pridanú hodnotu. Chceme podporiť talenty, športové a iné voľnočasové podujatia, ktoré 
prispievajú k spolupatričnosti,  zachovaniu identity a posilňujú hrdosť obyvateľov žijúcich 
v žitnoostrovskom regióne. Je  našou snahou taktiež pomáhať materským a základným školám 
a prispieť k zlepšovaniu podmienok a kvality života detí a mládeže.

V rámci výzvy „Spoločne pre Kukkóniu“ je možné sa uchádzať o finančnú podporu: 
1. Organizovanie kultúrnych podujatí, akými sú napríklad festivaly, výstavy, divadelné predstavenia

či koncerty na Žitnom ostrove. V rámci uvedeného môže ísť o podporu nasledovných žánrov a
programov: 
− spev,
− hudba, 
− tanec, 
− kreatívne dielne.
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2. Organizovanie športových podujatí na Žitnom ostrove, akými sú napríklad bežecké súťaže, fut-
balové turnaje, hádzaná, basketbal či cyklotúra.
V rámci uvedených aktivít môže ísť o finančnú podporu na:
− štartovné, 
− športové vybavenie a náradie,
− organizovanie podujatia.

3. Výchovno-vzdelávacích inštitúcií fungujúce na území Žitného ostrova, konkrétne miestne ZŠ
a MŠ.

V prípade základných škôl finančne podporíme: 
− obstaranie športového náčinia, interaktívnych pomôcok, 
− organizovanie hudobného koncertu, výchovno-vzdelávacej prednášky, divadelného 

predstavenia alebo rodinného podujatia.

V prípade materských škôl môže ísť o získanie finančnej podpory na: 
− organizovanie bábkového alebo divadelného predstavenia, detského koncertu, 
− obstaranie interaktívnych pomôcok, kníh, pracovných zošitov, hier v interiéri a exteriéri.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:
− samosprávy, 
− verejné inštitúcie, 
− neziskové organizácie, 
− občianske združenia, 
− fyzické osoby.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 500 eur.
Termín na zaslanie žiadosti: 6. júl 2018
Svoje žiadosti o finančnú podporu môžete zasielať na: region@kukkonia.sk
Časový horizont realizácie podporených aktivít je: 6. júl 2018 – 5. december 2018
Termín vyúčtovania finančnej podpory: 12. december 2018

V súvislosti s organizáciou podujatí podporíme len vystúpenia umelcov pochádzajúcich z regiónu.
Na podporených podujatiach, v inštitúciách a  propagačných materiáloch žiadame umiestniť logo
Kukkonia (na viditeľnom mieste a v adekvátnej veľkosti).

K projektu je potrebné doložiť tieto naskenované prílohy:
− štatút, zriaďovaciu listinu alebo stanovy organizácie,
− potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu,
− doklad o pridelení IČO,
− Zmluvu o vedení bankového účtu alebo hlavičku výpisu bankového účtu, na ktorý môžete 

prijímať finančné dary.
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