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1. CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis
prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho
priemyslu na Slovensku – odvetvie Dizajn, kód výzvy KV_D_01/2018 je úprava tejto výzvy a jej
vybraných príloh.
Právnym základom usmernenia je Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v
znení dodatku č. 1 - Schéma DM – 1/2018 , § 3 ods. 2 písm. d) Zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
reg. č. 323/2017-2060-2242 uzatvorená medzi MH SR a SIEA za účelom implementácie NP PRKP.
Usmernením č. 1 SIEA mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok
poskytnutia kreatívneho vouchera v zmysle pôvodnej výzvy.

2. ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
Úpravy vyplývajúce z Usmernenia č. 1 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy:

2.A v texte výzvy
V bode 1.6 Žiadosť o KV bolo z pôvodného textu odstránené predloženie prílohy “Príloha č. 8 Čestné
prehlásenie budúceho OR NPPRKP (ak relevantné)“.

Pôvodné znenie :
Žiadosť o KV pozostáva z formuláru žiadosti o KV a nasledujúcich príloh:
-

Príloha č. 1 Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb

-

Príloha č. 2 Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie

-

Príloha č. 3 Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

-

Príloha č. 4 Test podniku v ťažkostiach

-

Príloha č. 5 Podnikateľský plán (ak relevantné)

-

Príloha č. 6 Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky

-

Príloha č. 7 Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

-

Príloha č. 8 Čestné prehlásenie budúceho OR NPPRKP (ak relevantné)

Znenie po zmene :
Žiadosť o KV pozostáva z formuláru žiadosti o KV a nasledujúcich príloh:
-

Príloha č. 1 Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb

-

Príloha č. 2 Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie

-

Príloha č. 3 Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

-

Príloha č. 4 Test podniku v ťažkostiach
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-

Príloha č. 5 Podnikateľský plán (ak relevantné)

-

Príloha č. 6 Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky

-

Príloha č. 7 Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

Zdôvodnenie:
Víťaz cenového prieskumu ako budúci oprávnený realizátor v čase vyhotovenia záznamu z prieskumu
trhu a podania Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera (ďalej len
„Žiadosti o KV“) žiadateľom o KV nemusí byť zapísaný v Zozname oprávnených realizátorov a Čestné
prehlásenie budúceho OR NPRPKP ho právne nezaväzuje k zapísaniu sa do Zoznamu oprávnených
realizátorov, SIEA toto čestné prehlásenie nebude vyžadovať ako prílohu Žiadosti o KV. Vzhľadom na
to, že sa predbežné overenie každého žiadateľa o KV vykonáva v rámci interných kapacít SIEA v jeden
deň, pre predbežné overenie on-line registrovanej žiadosti nebude relevantná SIEA. Čiastočne sa tým
odstraňuje administratívna záťaž pre žiadateľa o KV.
2.B v texte výzvy
V bode 5. PRÍLOHY VÝZVY bolo z pôvodného textu odstránené predloženie prílohy “Príloha č. 8
Čestné prehlásenie budúceho OR NPPRKP (ak relevantné)“

Pôvodné znenie :
2. PRÍLOHY VÝZVY
Číslo prílohy
1.
Príručka pre žiadateľa o KV – verzia 02.
2.
Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku
č. 1 - Schéma DM – 1/2018
3.
Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera
4.
Príloha č. 1 Žiadosti o KV - Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb
5.

Príloha č. 2 Žiadosti o KV - Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované
obdobie

6.
7.
8.
9.

Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8

Žiadosti o KV - Podnikateľský plán
Žiadosti o KV - Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky
Žiadosti o KV - Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk
Žiadosti o KV - Čestné prehlásenie budúceho OR NPPRKP

Znenie po zmene :
2. PRÍLOHY VÝZVY
Číslo prílohy
1.
Príručka pre žiadateľa o KV – verzia 03.
2.
Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku
č. 1 - Schéma DM – 1/2018
3.
Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera
4.
Príloha č. 1 Žiadosti o KV - Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb
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5.

Príloha č. 2 Žiadosti o KV - Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované
obdobie

6.
7.
8.

Príloha č. 5 Žiadosti o KV - Podnikateľský plán
Príloha č. 6 Žiadosti o KV - Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky
Príloha č. 7 Žiadosti o KV - Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

Zdôvodnenie:
Víťaz cenového prieskumu ako budúci oprávnený realizátor v čase vyhotovenia záznamu z prieskumu
trhu a podania Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera (ďalej len
„Žiadosti o KV“) žiadateľom o KV nemusí byť zapísaný v Zozname oprávnených realizátorov a Čestné
prehlásenie budúceho OR NPRPKP ho právne nezaväzuje k zapísaniu sa do Zoznamu oprávnených
realizátorov, SIEA toto čestné prehlásenie nebude vyžadovať ako prílohu Žiadosti o KV. Vzhľadom na
to, že sa predbežné overenie každého žiadateľa o KV vykonáva v rámci interných kapacít SIEA v jeden
deň, pre predbežné overenie on-line registrovanej žiadosti nebude relevantná SIEA. Čiastočne sa tým
odstraňuje administratívna záťaž pre žiadateľa o KV.
2.C v texte výzvy
V bode 1.7 Časový harmonogram overovania Žiadosti o KV bol pôvodný text upravený a spresnený
o informáciu o výsledku overenia Žiadosti o KV
Pôvodné znenie :
SIEA informuje žiadateľa o výsledku overenia Žiadosti o KV najneskôr do 35 pracovných dní odo dňa
elektronickej on-line registrácie Žiadosti o KV; túto lehotu môže SIEA v odôvodnených prípadoch
predĺžiť.
Znenie po zmene :
SIEA informuje žiadateľa o výsledku overenia Žiadosti o KV najneskôr do 35 pracovných dní odo dňa
posúdenia a vyhodnotenia podanej Žiadosti o KV; túto lehotu môže SIEA v odôvodnených prípadoch
predĺžiť.
Zdôvodnenie:
Spresnenie výkladu aktuálneho znenia z dôvodu overovania a vyhodnocovania žiadostí o KV až po ich
riadnom podaní žiadateľom o KV.
2.D v prílohe č. 1 – Príručka pre žiadateľa o KV – verzia 02
V Prílohe č. 1 Výzvy KV - Príručka pre žiadateľa o KV – verzia 02 boli vykonané nasledujúce zmeny,
ktorých cieľom je spresnenie popisu logicky nadväzujúcich procesov a ich zjednodušenie jednotlivých
krokov:

2.D.1 V časti 1.2 Definície pojmov a použité skratky :
Upresnenie definície termínu ukončenia projektu žiadateľa v rámci jeho zosúladenia s výzvou KV v
rámci definovania pojmu „Žiadosť o KV“.
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Pôvodné znenie :

Žiadosť o KV pozostáva z formuláru žiadosti o KV a nasledujúcich príloh:
-

Príloha č. 1 Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb

-

Príloha č. 2 Prehľad pomoci de minimis

-

Príloha č. 3 Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

-

Príloha č. 4 Test podniku v ťažkostiach

-

Príloha č. 5 Podnikateľský plán (ak relevantné)

-

Príloha č. 6 Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky

-

Príloha č. 7 Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

-

Príloha č. 8 Čestné prehlásenie budúceho OR NPPRKP (ak relevantné)

Znenie po zmene :
Žiadosť o KV pozostáva z formuláru žiadosti o KV a nasledujúcich príloh:
-

Príloha č. 1 Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb

-

Príloha č. 2 Prehľad pomoci de minimis

-

Príloha č. 3 Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

-

Príloha č. 4 Test podniku v ťažkostiach

-

Príloha č. 5 Podnikateľský plán (ak relevantné)

-

Príloha č. 6 Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky

-

Príloha č. 7 Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk

Zdôvodnenie:
Víťaz cenového prieskumu ako budúci oprávnený realizátor v čase vyhotovenia záznamu z prieskumu
trhu a podania Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera (ďalej len
„Žiadosti o KV“) žiadateľom o KV nemusí byť zapísaný v Zozname oprávnených realizátorov a Čestné
prehlásenie budúceho OR NPRPKP ho právne nezaväzuje k zapísaniu sa do Zoznamu oprávnených
realizátorov, SIEA toto čestné prehlásenie nebude vyžadovať ako prílohu Žiadosti o KV. Vzhľadom na
to, že sa predbežné overenie každého žiadateľa o KV vykonáva v rámci interných kapacít SIEA v jeden
deň, pre predbežné overenie on-line registrovanej žiadosti nebude relevantná SIEA. Čiastočne sa tým
odstraňuje administratívna záťaž pre žiadateľa o KV.

2.D.2 V časti 2.4 Definovanie budúceho realizátora:
Úprava popisu a pokynov súvisiacich s podaním Žiadosti o KV:
Pôvodné znenie :
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Ako budúceho realizátora je žiadateľ o KV do žiadosti o KV povinný uviesť víťaza svojho cenového
prieskumu, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. Zároveň je nevyhnutné splnenie podmienky,
že – ak má byť podaná žiadosť riadne overená a posúdená - budúci realizátor musí byť
oprávneným realizátorom NP PRKP - t.j. subjektom, ktorý je zapísaný v Zozname oprávnených
realizátorov a nachádza sa v Galérii realizátorov na www.vytvor.me
Ak sa víťaz cenového prieskumu v tejto Galérii realizátorov ešte nenachádza, odporúča sa, aby sa
s ním budúci žiadateľ o KV vopred osobne skontaktoval a overil si, či takýto víťaz cenového
prieskumu bude ochotný zaregistrovať sa do Zoznamu oprávnených realizátorov. Podľa výsledku
môže budúci žiadateľ o KV postupovať podľa jednej z nasledujúcich možností:
a) Víťaz cenového prieskumu sa zaregistruje do Zoznamu oprávnených realizátorov ešte pred
on-line registráciou Žiadosti o KV; v takom prípade budúci žiadateľ o KV počká, kým bude
jeho víťaz cenového prieskumu zverejnený v galérii realizátorov na www.vytvor.me a až
následne svoju žiadosť o KV on-line zaregistruje, alebo
b) budúci OR NPPRKP poskytne Čestné prehlásenie o tom, že v termíne do 5 pracovných dní od
elektronickej on-line registrácie Žiadosti o KV, ktorej je súčasťou, požiada o zaradenie do
Zoznamu oprávnených realizátorov NP PRKP (vzor Čestného prehlásenia je prílohou č.9
Výzvy KV); čestné prehlásenie bude slúžiť pre potreby začatia predbežného overovania online registrovanej žiadosti, pričom sa osobitne upozorňuje, že je nevyhnutné dodržať lehotu
na zaregistrovanie sa do Zoznamu oprávnených realizátorov v termíne uvedenom v Čestnom
vyhlásení budúceho OR NPPRKP. Pri využití tejto možnosti môže budúci žiadateľ o KV
zaregistrovať svoju žiadosť on-line s uvedením skutočnosti, že predkladá Čestné prehlásenie
budúceho OR NPPRKP.

Znenie po zmene :
Ako budúceho realizátora je žiadateľ o KV do žiadosti o KV povinný uviesť víťaza svojho cenového
prieskumu, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. Zároveň je nevyhnutné splnenie podmienky,
že budúci realizátor musí byť oprávneným realizátorom NP PRKP - t.j. subjektom, ktorý je
zapísaný v Zozname oprávnených realizátorov a nachádza sa v Galérii realizátorov na
www.vytvor.me
Víťaz cenového prieskumu môže byť už zapísaný v Zozname oprávnených realizátorov a je
zverejnený v Galérii realizátorov na www.vytvor.me. Ak sa víťaz cenového prieskumu v tejto
Galérii realizátorov ešte nenachádza, odporúča sa, aby sa s ním budúci žiadateľ o KV vopred
osobne skontaktoval a overil si, či takýto víťaz cenového prieskumu bude ochotný zaregistrovať
sa do Zoznamu oprávnených realizátorov. V taktom prípade víťaz cenového prieskumu požiada o
zaradenie do Zoznamu oprávnených realizátorov NP PRKP najneskôr do 5 pracovných dní od
predloženia originálne skompletizovanej Žiadosti o KV žiadateľom o KV, ktorej je súčasťou.
Posudzovanie Žiadosti o KV bude pozastavené kým nebude víťaz cenového prieskumu k Žiadosti
o KV, ako budúci oprávnený realizátor, zapísaný v Galérii realizátorov NP PRKP.

Zdôvodnenie:
Víťaz cenového prieskumu ako budúci oprávnený realizátor v čase vyhotovenia záznamu z prieskumu
trhu a podania Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera (ďalej len
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„Žiadosti o KV“) žiadateľom o KV nemusí byť zapísaný v Zozname oprávnených realizátorov a Čestné
prehlásenie budúceho OR NPRPKP ho právne nezaväzuje k zapísaniu sa do Zoznamu oprávnených
realizátorov, SIEA toto čestné prehlásenie nebude vyžadovať ako prílohu Žiadosti o KV. Vzhľadom na
to, že sa predbežné overenie každého žiadateľa o KV vykonáva v rámci interných kapacít SIEA v jeden
deň, pre predbežné overenie on-line registrovanej žiadosti nebude relevantná SIEA. Čiastočne sa tým
odstraňuje administratívna záťaž pre žiadateľa o KV.

2.D.3 V časti 2.1 Kategória podmienok poskytnutia KV: Oprávnenosť žiadateľa v zmysle Výzvy KV:
Spresnenie výkladu aktuálneho znenia podmienky 2.3.3.
Pôvodné znenie :
V prípade, že Oprávnený realizátor nie je zapísaný v Zozname oprávnených realizátorov, žiadateľ za
účelom preukázania splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku predkladá prílohu č. 8 Žiadosti
o KV - Čestné prehlásenie budúceho OR NPPRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom overenia, či je
uvedený Oprávnený realizátor zapísaný v Zozname oprávnených realizátorov NP PRKP.
Znenie po zmene :
Oprávnený realizátor musí byť zapísaný v Zozname oprávnených realizátorov NP PRKP ku dňu
schvaľovania Žiadosti o KV žiadateľa o kreatívny voucher. Posudzovanie Žiadosti o KV bude
pozastavené kým nebude víťaz cenového prieskumu k Žiadosti o KV, ako budúci oprávnený realizátor,
zapísaný v Galérii realizátorov NP PRKP.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom overenia, či je
uvedený Oprávnený realizátor zapísaný v Zozname oprávnených realizátorov NP PRKP.
Zdôvodnenie:
Spresnenie podmienky vzhľadom na kontrolu zápisu oprávneného realizátora až pri schvaľovaní
žiadosti vzhľadom na proces registrácie do 5 pracovných dní od predloženia originálne
skompletizovanej Žiadosti o KV žiadateľom o KV, ktorej je súčasťou, a následného procesu jeho
overenia a zazmluvnenia.
2.D.4 V časti Rozhodnutie o Žiadosti
Úprava a spresnenie pôvodného textu o výsledku overenia Žiadosti o KV
Pôvodné znenie :
SIEA informuje žiadateľa o výsledku overenia a posúdenia Žiadosti o KV najneskôr do 35 pracovných
dní odo dňa elektronickej registrácie Žiadosti o KV; túto lehotu môže SIEA v odôvodnených prípadoch
predĺžiť (napr. o dobu potrebnú na zaregistrovanie sa budúceho realizátora do Zoznamu
oprávnených realizátorov, alebo o dobu potrebnú na doplnenie Žiadosti o KV).
Znenie po zmene :
SIEA informuje žiadateľa o výsledku overenia Žiadosti o KV najneskôr do 35 pracovných dní odo dňa
posúdenia a vyhodnotenia podanej Žiadosti o KV; túto lehotu môže SIEA v odôvodnených prípadoch
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predĺžiť (napr. o dobu potrebnú na zaregistrovanie sa budúceho realizátora do Zoznamu
oprávnených realizátorov, alebo o dobu potrebnú na doplnenie Žiadosti o KV).

Zdôvodnenie:
Spresnenie výkladu aktuálneho znenia z dôvodu overovania a vyhodnocovania žiadostí o KV až po ich
riadnom podaní žiadateľom o KV.
2.E V Prílohe č. 3. Výzvy KV_D_01/2018 – Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom
kreatívneho vouchera
2.E.1 V časti 4. Vyhlásenia žiadateľa o splnení podmienok účasti v Schéme na podporu rozvoja
kreatívneho priemyslu v znení Dodatku č.1 - DM - 1/2018 a ostatné povinné súhlasy a vyhlásenia
žiadateľa vo vzťahu k implementácii NP PRKP
Odstránenie formálneho nedostatku vo formulári pre fyzickú osobu oprávnenú vykonávať
podnikateľskú činnosť.
Pôvodné znenie :

Znenie po zmene :

Zdôvodnenie:
Odstránenie formálneho nedostatku vo formulári pre fyzickú osobu oprávnenú vykonávať
podnikateľskú činnosť, nakoľko ide o duplicitný údaj vo formulári žiadosti.

2.E.2 V časti 3.Kontaktná osoba
Spresnenie definície kontaktnej osoby vo formulári pre právnickú osobu.
Pôvodné znenie :
Osoba poverená komunikáciou vo vzťahu k NP PRKP :
Znenie po zmene :
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Osoba poverená komunikáciou vo vzťahu k NP PRKP – poverený zamestnanec žiadateľa o KV:
Zdôvodnenie:
Formálne spresnenie informácie o kontaktnej osobe žiadateľa o KV.

2.E.3 V časti 6. Zoznam povinných príloh k žiadosti
Odstránenie Prílohy č. 8 Žiadosti o KV
Pôvodné znenie :
Príloha č. 8 Žiadosti o KV- Čestné prehlásenie budúceho OR NPPRKP (ak relevantné)
Znenie po zmene :
Zdôvodnenie:
Odstránenie prílohy v súlade so zmenou 2.A tohto usmernenia.
2.F V Prílohe č. 4. Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 1 Žiadosti o KV – Samostatné vyhlásenia
dotknutých osôb
Odstránenie nepovinnej textovej časti prílohy.
Pôvodné znenie :

Znenie po zmene :
KV_D_01/2018 – usmernenie č.1 zo dňa 05.11.2018
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Zdôvodnenie:
Odstránenie textovej časti súhlasu kontaktnej osoby, ktorú zadáva žiadateľ o KV. Ide o zjednodušenie
administratívnej záťaže na strane žiadateľa o KV.
2.G V Prílohe č. 7 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 6 Žiadosti o KV – Zadanie pre zhotovenie
cenovej ponuky
Úprava formálneho nedostatku vo formulári.
Pôvodné znenie :
Znenie po zmene :

Dátum podpisu

Osoba oprávnená konať
v mene žiadateľa vo
vzťahu k NP PRKP:

Zdôvodnenie:
Doplnenie formálneho nedostatku - miesta pre dátumu podpisu a miesta na podpis žiadateľa o KV.

2.H V Prílohe č. 8 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 7 Žiadosti o KV – Záznam z vyhodnotenia
cenových ponúk
Doplnenie formulára o IČ DPH dodávateľa cenovej ponuky.
Pôvodné znenie :

Znenie po zmene :

KV_D_01/2018 – usmernenie č.1 zo dňa 05.11.2018

10

Zdôvodnenie:
Doplnenie formulára o IČ DPH dodávateľa cenovej ponuky z dôvodu jednoznačnejšieho vykazovania
cenových ponúk žiadateľom.

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza:
- text výzvy;
- Príloha č. 1 Výzvy KV_D_01/2018 – Príručka pre žiadateľa o KV – verzia 02
- Príloha č. 3 Výzvy KV_D_01/2018 – Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom
kreatívneho vouchera
- Príloha č. 4 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 1 Žiadosti o KV – Samostatné vyhlásenia dotknutých
osôb
- Príloha č. 7 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 6A Žiadosti o KV - Zadanie pre zhotovenie cenovej
ponuky - typ A
- Príloha č. 8 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 6B Žiadosti o KV - Zadanie pre zhotovenie cenovej
ponuky - typ B
- Príloha č. 9 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 7 Žiadosti o KV – Záznam z vyhodnotenia cenových
ponúk
Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu ruší:
- Príloha č. 10 Výzvy KV_D_01/2018 – Príloha č. 8 Žiadosti o KV – Čestné vyhlásenie budúceho OR
NPPRKP

Výzva, vrátane jej príloh, v znení platnom po nadobudnutí účinnosti tohto Usmernenia č.1 je
zverejnená na www.vytvor.me.
Výzva a jej prílohy v pôvodnom znení a v úplnom znení vo forme so sledovaním zmien vykonaných
v zmysle tohto usmernenia č. 1 je prístupná na webovom sídle www.siea.sk v sekcii Inovácie – v časti
Podpora kreatívneho priemyslu – kategória Metodické dokumenty. Priamy link:
http://www.siea.sk/metodicke-dokumenty/ Inovácie – Podpora kreatívneho priemyslu - Metodické
dokumenty.

3. ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI o KV
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Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 05.11.2018.
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky Žiadosti o KV predložené po nadobudnutí
jeho účinnosti.
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