ZOZNAM - Žiadosti o poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 10/2015 v znení VZN č. 15/2016 na rok 2019

Komisia pre cestovný ruch
P.
č.

Dátum
prijatia

Žiadateľ

IČO

1

8.10.2018

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, BB
klub o.z.

00584363

2

12.10.2018 KST Lokomotíva BB o.z.

31932312

3

29.10.2018 KPVPVF BB o.z.

50562843

4

29.10.2018 Stred o.z.

42002753

5

29.10.2018

6

29.10.2018 MG & MK, s.r.o.

44892390

7

29.10.2018 CatClub Banská Bystrica

42396450

29.10.2018
29.10.2018
31.10.2018
31.10.2018
31.10.2018
31.10.2018

45374350
42198933
42198135
42311152
00179086
51945517

8
9
10
11
12
13

Vidiecke partnerstvo banskobystrického
kraja, o.z

PROMOTION SLOVAKIA s.r.o.
Cech hostinských Banská Bystrica
OZ Psíčkari
KoLesom o.z.
Rímskokatolícka cirkev BB
Občianske združenie FUBABY

37893777

Projekt
Banskobystrický Gastrocup 2019 Memorial Janka Michnu - propagácia gastronómie a CR v Banskej Bystrici,
medzinárodná účasť súťažiacich aj hodnotiacej poroty
Turistikou za zdravím a poznaním - celoročný program pešej, vysokohorskej, lyžiarskej, vodáckej turistiky a
cykloturistiky prístupný pre širokú verejnisť počas celého roka
BBcon 2019 - festival s prednáškami, diskusiami, workshopmi a hrami z oblasti histórie, mytológie, fantasy, sci-fi
a hier
Mladí sú budúcnosť - pokračovanie catch the flava summer camp - tanečný workshop
Tradičná chuť jari - Otváranie Bánoša 2019 – farmárske trhy. Podujatie zamerané na propagáciu miestnych
produktov a tradičných jedál banskobystrického regiónu, doplnené rôznymi aktivitami pre deti a ukážkami
včelárstva, ovocinárstva a varenia.
Outbreak Europe 2019 - 10. ročník úspešného kultúrneho a umeleckého podujatia medzinárodného charakteru
určeného pre tanečníkov a nadšencov hip-hopu. Vrcholné medzinárodné tanečné podujatie pre viac ako 4 000
mladých ľudí z viac ako 75 krajín sveta.
Medzinárodná výstava mačiek 2019 - obnovenie tradície výstavy mačiek v Banskej Bystrici. Predchádzajúce
výstavy boli pod záštitou primátora mesta. Každoročne sa na výstave zúčastnilo vyše 100 vystavovateľov a cca
2000 návštevníkov
Gastronomický festival medzinárodného pouličného jedla - STREET FOOD BB 2019
Vínšpacírka 2019 - degustácia vín, prezentácia lokálnych produktov, regiónu, mesta.
Banskobystrické psie dni 2019 - dvojdňové podujatie venované psíkom so sprievodným programom
Laskomerské singletraily - udržateľnosť pumtracku -relaxačná a oddychová zóna pre cyklistov
2. etapa budovania Svätojakubskej cesty - pútnický CR
FUBABY 2019 - mestský festival umenia a dizajnu - Banskobystrický Montmartre

