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USMERNENIE č.1
k
Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera, ktorej
súčasťou je zmena Príručky pre Príjemcu pomoci de minimis poskytnutej prostredníctvom
kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu
na Slovensku verzia 01.

Dátum vydania usmernenia č. 1 : 05.11.2018
Dátum účinnosti usmernenia č. 1 : 05.11.2018

1. CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom usmernenia č. 1 k Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho
vouchera (ďalej len „Zmluva o poskytnutí KV“), ktorej súčasťou je zmena Príručky pre Príjemcu
pomoci de minimis poskytnutej prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku verzia 01 (ďalej len „Príručka pre príjemcu“)
je úprava tejto Zmluva o poskytnutí KV a Príručka pre príjemcu.
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 Zmluvu o poskytnutí KV a Príručku pre príjemcu 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:
2.A v texte Zmluvy o poskytnutí KV
2.A.1 Čl. II bod 11.
Pôvodné znenie :
V termíne 5 pracovných dní pred termínom ukončenia Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV, SIEA emailom vyzve Príjemcu KV na predloženie Žiadosti o preplatenie KV v termíne do 5 pracovných dní
odo dňa doručenia takejto výzvy.
Znenie po zmene :
Príjemca KV je povinný, najneskôr v deň uplynutia termínu platnosti KV – t.j. v deň termínu ukončenia
Projektu Žiadateľa / Príjemcu KV, ktorý si Príjemca KV stanovil v schválenej Žiadosti o KV, predložiť
kompletnú a úplnú Žiadosť o preplatenie KV.
Zdôvodnenie:
Zmenou sa spresňuje informácia pre žiadateľa o KV a odstraňuje sa tým administratívna záťaž na
strane SIEA.
2.A.2 Čl. II bod 2 b)
Pôvodné znenie :
Ak na základe čestného prehlásenia predloženého podľa písm. a) ods. 3 tohto článku alebo na
základe nového Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP predloženého podľa písm.a) odsek 3. tohto
článku bude – po overení údajov zo strany SIEA a po aplikovaní procedúry podľa odseku 6. tohto
článku - zrejmé, že Príjemca KV nespĺňa podmienku oprávnenosti poskytnutia pomoci de minimis
prostredníctvom KV tým, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí KV nespĺňal,
a/alebo Príjemca KV prestal spĺňať určujúcu definíciu mikro, malého a stredného podniku, ktorou je
definícia použitá v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých

kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. V. EÚ L 187,
26.6.2014) tak, ako to deklaroval v Prílohe č.3 ním podanej a schválenej Žiadosti o poskytnutie KV,
alebo v nanovo predloženom Vyhlásení na kvalifikovanie sa ako MSP predloženom podľa písm. a)
odsek 3. tohto článku, táto Zmluva o poskytnutí KV sa zrušuje, v dôsledku čoho sa na ňu hľadí, akoby
nikdy nedošlo k jej uzavretiu (k zrušeniu dochádza s účinkami ex tunc). O tom, že došlo k uplatneniu
rozväzovacej podmienky podľa písm. b) tohto ustanovenia, bude Príjemca informovaný e- mailom a
následne aj listinne s príslušným odôvodnením.
Znenie po zmene :
Ak na základe čestného vyhlásenia predloženého podľa písm. a) ods. 3 tohto článku alebo na základe
nového Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP predloženého podľa písm.a) odsek 3. tohto článku
bude – po overení údajov zo strany SIEA a po aplikovaní procedúry podľa odseku 6. tohto článku zrejmé, že Príjemca KV nespĺňa podmienku oprávnenosti poskytnutia pomoci de minimis
prostredníctvom KV tým, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí KV nespĺňal,
a/alebo Príjemca KV prestal spĺňať určujúcu definíciu mikro, malého a stredného podniku, ktorou je
definícia použitá v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. V. EÚ L 187,
26.6.2014) tak, ako to deklaroval v Prílohe č.3 ním podanej a schválenej Žiadosti o poskytnutie KV,
alebo v nanovo predloženom Vyhlásení na kvalifikovanie sa ako MSP predloženom podľa písm. a)
odsek 3. tohto článku, táto Zmluva o poskytnutí KV sa zrušuje, v dôsledku čoho sa na ňu hľadí, akoby
nikdy nedošlo k jej uzavretiu (k zrušeniu dochádza s účinkami ex tunc). O tom, že došlo k uplatneniu
rozväzovacej podmienky podľa písm. b) tohto ustanovenia, bude Príjemca informovaný e- mailom a
následne aj listinne s príslušným odôvodnením.
Zdôvodnenie:
Zmenou sa upravuje nesprávne pomenovanie čestného prehlásenia na čestné vyhlásenie.
2.A.3 Čl. II bod 3 a)
Pôvodné znenie :
a) Čestné vyhlásenie Príjemcu KV, podpísané za Príjemcu KV oprávnenou osobou, ktorým Príjemca KV
vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o KV nedošlo k žiadnym zmenám údajov, ktoré
uviedol v rámci prílohy č. 3 schválenej Žiadosti o KV, ktorou je Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako
MSP. Pokiaľ k akejkoľvek zmene predmetných údajov na strane Príjemcu KV v čase od podania
Žiadosti o KV do dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o KV prišlo, Príjemca KV je povinný – namiesto
Čestného prehlásenia podľa tohto ustanovenia – doručiť so SIEA nanovo vypracované Vyhlásenie na
kvalifikovanie sa ako MSP, v ktorom budú uvedené údaje platné ku dňu nadobudnutia účinnosti
Zmluvy o KV a ktoré bude podpísané v súlade s vnútorným podpisovým poriadkom Príjemcu KV.
Znenie po zmene :
a) Čestné vyhlásenie Príjemcu KV, podpísané za Príjemcu KV oprávnenou osobou, ktorým Príjemca KV
vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o KV nedošlo k žiadnym zmenám údajov, ktoré
uviedol v rámci prílohy č. 3 schválenej Žiadosti o KV, ktorou je Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako
MSP. Pokiaľ k akejkoľvek zmene predmetných údajov na strane Príjemcu KV v čase od podania
Žiadosti o KV do dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o KV prišlo, Príjemca KV je povinný – namiesto
Čestného vyhlásenia podľa tohto ustanovenia – doručiť so SIEA nanovo vypracované Vyhlásenie na
kvalifikovanie sa ako MSP, v ktorom budú uvedené údaje platné ku dňu nadobudnutia účinnosti
Zmluvy

Zdôvodnenie:
Zmenou sa upravuje nesprávne pomenovanie čestného prehlásenia na čestné vyhlásenie.
2.A.4 Čl. II bod 6
Pôvodné znenie :
Pre uplatnenie rozväzovacej podmienky podľa písm. b) ods. 2 tohto článku je rozhodujúci skutkový a
právny stav, ktorý sa stane zrejmým po vykonaní kontroly a posudzovania Čestného prehlásenia
alebo nového Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP, ktoré Príjemca KV predkladá podľa písm.a)
odsek 3. tohto článku. Na odstraňovanie nedostatkov sa použije postup podľa ods. 5 tohto článku. Ak
SIEA zistí skutočnosti, ktoré nemožno zmeniť a ktoré vylučujú poskytnutie pomoci de minimis
prostredníctvom KV, alebo sa preukáže, že Príjemca v príslušnom dokumente neposkytol úplné
údaje, ktoré sú potrebné na overenie tam uvedených skutočností, alebo ak v lehote podľa odseku 5
tohto článku nedôjde k náprave podľa „Výzvy na doplnenie“ bez ohľadu na dôvod alebo postup,
akým sa tak stane (márnym uplynutím lehoty, doložením len časti požadovaných dokladov/opravou
len časti pochybení, vytvorením nových pochybení, iným spôsobom), je zrejmé, že Príjemca KV
nespĺňa podmienku oprávnenosti poskytnutia pomoci de minimis prostredníctvom KV, v dôsledku
čoho nastane následok podľa písm. b) odseku 2. tohto článku .
Znenie po zmene :
Pre uplatnenie rozväzovacej podmienky podľa písm. b) ods. 2 tohto článku je rozhodujúci skutkový a
právny stav, ktorý sa stane zrejmým po vykonaní kontroly a posudzovania Čestného vyhlásenia alebo
nového Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP, ktoré Príjemca KV predkladá podľa písm.a) odsek 3.
tohto článku. Na odstraňovanie nedostatkov sa použije postup podľa ods. 5 tohto článku. Ak SIEA
zistí skutočnosti, ktoré nemožno zmeniť a ktoré vylučujú poskytnutie pomoci de minimis
prostredníctvom KV, alebo sa preukáže, že Príjemca v príslušnom dokumente neposkytol úplné
údaje, ktoré sú potrebné na overenie tam uvedených skutočností, alebo ak v lehote podľa odseku 5
tohto článku nedôjde k náprave podľa „Výzvy na doplnenie“ bez ohľadu na dôvod alebo postup,
akým sa tak stane (márnym uplynutím lehoty, doložením len časti požadovaných dokladov/opravou
len časti pochybení, vytvorením nových pochybení, iným spôsobom), je zrejmé, že Príjemca KV
nespĺňa podmienku oprávnenosti poskytnutia pomoci de minimis prostredníctvom KV, v dôsledku
čoho nastane následok podľa písm. b) odseku 2. tohto článku .
Zdôvodnenie:
Zmenou sa upravuje nesprávne pomenovanie čestného prehlásenia na čestné vyhlásenie.
2.A.5 Čl. II bod 13
Pôvodné znenie :
13. V určenom termíne t. j. do 5 pracovných dní od prijatia výzvy na predloženie Žiadosti o
preplatenie KV, je Príjemca KV povinný doručiť SIEA kompletnú Žiadosť o preplatenie KV, pričom
formu a spôsob doručenia si volí Príjemca KV, v súlade s čl. VII tejto Zmluvy o poskytnutí KV.
Kompletná a úplná Žiadosť o preplatenie KV pozostáva zo správne a úplne vyplneného predpísaného
formulára Žiadosti o preplatenie KV, v ktorom sa povinne uvádza kód poskytnutého KV a referenčné
číslo schválenej Žiadosti o KV, a z nasledujúcich povinných príloh:

- Príloha č. 1 Čestné prehlásenie Príjemcu KV o spĺňaní vybraných podmienok poskytnutia pomoci,
uvedených v záväznom vzore takéhoto Čestného prehlásenia, k termínu podania Žiadosti o
preplatenie KV. Záväzný vzor takéhoto čestného prehlásenia bude zverejnený na www.vytvor.me
- Príloha č. 2 jeden originál Odovzdávacieho a preberacieho protokolu k odovzdávanej službe/dielu,
ktoré boli predmetom Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV, podpísaný Príjemcom KV a Oprávneným
realizátorom, obsahujúci Čestné prehlásenie Príjemcu KV o úspešnej realizácii Projektu
Žiadateľa/Príjemcu KV a využiteľnosti výstupov z Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV tak, ako to bolo
Príjemcom KV definované v schválenej žiadosti o KV. Záväzný vzor Odovzdávacieho a preberacieho
protokolu bude zverejnený na www.vytvor.me
- Príloha č. 3 jeden originál Faktúry OR, vystavenej za služby a/alebo diela, ktoré boli predmetom
Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV v súlade s bodom 11. Čl.I. Zmluvy o poskytnutí KV.
- Príloha č. 4 Výpis z bankového účtu Príjemcu KV, alebo iný doklad preukazujúci úhradu priloženej
Faktúry OR
- Príloha č. 5 dokumentácia realizácie Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV v rozsahu stanovenom
príslušným formulárom žiadosti o preplatenie KV.
Znenie po zmene :
13. Príjemca KV je povinný, najneskôr v deň uplynutia termínu platnosti KV – t.j. v deň termínu
ukončenia Projektu Žiadateľa / Príjemcu KV, ktorý si Príjemca KV stanovil v schválenej Žiadosti o KV,
doručiť SIEA kompletnú a úplnú Žiadosť o preplatenie KV, pričom formu a spôsob doručenia si volí
Príjemca KV, v súlade s čl. VII tejto Zmluvy o poskytnutí KV. Kompletná a úplná Žiadosť o preplatenie
KV pozostáva zo správne a úplne vyplneného predpísaného formulára Žiadosti o preplatenie KV, v
ktorom sa povinne uvádza kód poskytnutého KV a referenčné číslo schválenej Žiadosti o KV, a z
nasledujúcich povinných príloh:
- Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie Príjemcu KV o spĺňaní vybraných podmienok poskytnutia pomoci,
uvedených v záväznom vzore takéhoto Čestného vyhlásenia, k termínu podania Žiadosti o
preplatenie KV. Záväzný vzor takéhoto čestného vyhlásenia bude zverejnený na www.vytvor.me
- Príloha č. 2 jeden originál Odovzdávacieho a preberacieho protokolu k odovzdávanej službe/dielu,
ktoré boli predmetom Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV, podpísaný Príjemcom KV a Oprávneným
realizátorom, obsahujúci Čestné vyhlásenie Príjemcu KV o úspešnej realizácii Projektu
Žiadateľa/Príjemcu KV a využiteľnosti výstupov z Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV tak, ako to bolo
Príjemcom KV definované v schválenej žiadosti o KV. Záväzný vzor Odovzdávacieho a preberacieho
protokolu bude zverejnený na www.vytvor.me
- Príloha č. 3 jeden originál Faktúry OR, vystavenej za služby a/alebo diela, ktoré boli predmetom
Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV v súlade s bodom 11. Čl.I. Zmluvy o poskytnutí KV.
- Príloha č. 4 Výpis z bankového účtu Príjemcu KV, alebo iný doklad preukazujúci úhradu priloženej
Faktúry OR
- Príloha č. 5 dokumentácia realizácie Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV v rozsahu stanovenom
príslušným formulárom žiadosti o preplatenie KV.
Zdôvodnenie:
Zmenou sa upravuje nesprávne pomenovanie čestného prehlásenia na čestné vyhlásenie.

2.A.6 Čl. II bod 14
Pôvodné znenie :
14. V prípade, ak:
a. Príjemca nedoručí SIEA kompletnú Žiadosť o preplatenie KV v stanovenom termíne, alebo
b. Žiadosť o preplatenie KV bude obsahovať nedostatky, ktoré Príjemca ani na výzvu SIEA v
stanovenej lehote – do 5 pracovných dní - neodstráni, alebo
c. SIEA, v rámci posudzovania Žiadosti o preplatenie KV zistí, že Príjemca napriek uplynutiu lehoty na
opravu nedostatkov v prípade odstrániteľných nedostatkov alebo v prípade neodstrániteľných
nedostatkov aj bez takejto výzvy nespĺňa podmienky preplatenia KV v zmysle Čestného prehlásenia,
tvoriaceho Prílohu č.1 Žiadosti o preplatenie KV,
ide o podstatné porušenie povinnosti Príjemcu, ktoré oprávňuje SIEA odstúpiť od tejto Zmluvy o
poskytnutí KV pre podstatné porušenie zmluvnej povinnosti Príjemcu.
Znenie po zmene :
14. V prípade, ak:
a. Príjemca nedoručí SIEA kompletnú Žiadosť o preplatenie KV v stanovenom termíne, alebo
b. Žiadosť o preplatenie KV bude obsahovať nedostatky, ktoré Príjemca ani na výzvu SIEA v
stanovenej lehote – do 5 pracovných dní - neodstráni, alebo
c. SIEA, v rámci posudzovania Žiadosti o preplatenie KV zistí, že Príjemca napriek uplynutiu lehoty na
opravu nedostatkov v prípade odstrániteľných nedostatkov alebo v prípade neodstrániteľných
nedostatkov aj bez takejto výzvy nespĺňa podmienky preplatenia KV v zmysle Čestného vyhlásenia,
tvoriaceho Prílohu č.1 Žiadosti o preplatenie KV,
ide o podstatné porušenie povinnosti Príjemcu, ktoré oprávňuje SIEA odstúpiť od tejto Zmluvy o
poskytnutí KV pre podstatné porušenie zmluvnej povinnosti Príjemcu.
Zdôvodnenie:
Zmenou sa upravuje nesprávne pomenovanie čestného prehlásenia na čestné vyhlásenie.

2.B v texte Príručky pre Príjemcu pomoci de minimis poskytnutej prostredníctvom kreatívneho
vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku verzia
01.

2.B.1 V časti 1. Všeobecné informácie
Spresnenie textácie
Pôvodné znenie :
V dôsledku skutočnosti podľa písm. a), posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci
formou preplatenia kreatívneho vouchera, vykonávané podľa písm. E) Schémy k termínu predloženia
Žiadosti o preplatenie KV, vrátane spôsobu jeho ukončenia, nie je konaním podľa § 19 a nasl. zák. č.

292/2014 Z. z. Použitie podobnej alebo rovnakej terminológie v tejto Príručke pre Príjemcu KV
a/alebo v Zmluve o poskytnutí KV a v zák. č. 292/2014 Z. z. je odôvodnené len praktickou stránkou,
nie právnou povahou posudzovania (posudzovania žiadosti o preplatenie KV) podľa tejto Príručky pre
Príjemcu KV. Preto výsledok tohto posudzovania, ktorý sa v tejto Príručke pre Príjemcu KV a/alebo v
texte Zmluvy o poskytnutí KV označuje aj ako „rozhodnutie o schválení“, „rozhodnutie o neschválení“
alebo „rozhodnutie o zastavení posudzovania“, nie je výsledkom posudzovania správneho orgánu,
prípadne orgánu verejnej moci a nie je tak možné využiť žiaden z opravných prostriedkov podľa § 21
až § 24 zák. č. 292/2014 Z. z.
Znenie po zmene :
V dôsledku skutočnosti podľa písm. a), posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci
formou preplatenia kreatívneho vouchera, vykonávané podľa písm. E) Schémy k termínu predloženia
Žiadosti o preplatenie KV, vrátane spôsobu jeho ukončenia, nie je konaním podľa § 19 a nasl. zák. č.
292/2014 Z. z. Použitie podobnej alebo rovnakej terminológie v tejto Príručke pre Príjemcu KV a v
zák. č. 292/2014 Z. z. je odôvodnené len praktickou stránkou, nie právnou povahou posudzovania
(posudzovania žiadosti o preplatenie KV) podľa tejto Príručky pre Príjemcu KV. Preto výsledok tohto
posudzovania, ktorý sa v tejto Príručke pre Príjemcu KV označuje aj ako „oznámenie o schválení“,
„oznámenie o neschválení“ alebo „oznámenie o zastavení posudzovania“, nie je výsledkom
posudzovania správneho orgánu, prípadne orgánu verejnej moci a nie je tak možné využiť žiaden z
opravných prostriedkov podľa § 21 až § 24 zák. č. 292/2014 Z. z.
Zdôvodnenie:
Zmenou sa spresňuje a upravuje text rozhodnutí na oznámenia a odstraňuje formálna chyba, v rámci
ktorej bola nesprávne uvedená odvolávka na Zmluvu o poskytnutí KV, ktorá neobsahuje toto
ustanovenie.

2.B.2 V časti 3.3 Kompletizácia Žiadosti o preplatenie KV na strane Príjemcu KV a samotné podanie
Žiadosti o preplatenie KV
Spresnenie informácie o podávaní žiadosti o Preplatenie KV
Pôvodné znenie :
SIEA, 5 pracovných dní pre uplynutím termínu platnosti KV – t.j. 5 dní pred uplynutím termínu
ukončenia Projektu Žiadateľa / Príjemcu KV, ktorý si Príjemca KV stanovil v schválenej Žiadosti o KV,
vyzve e-mailom Príjemcu KV na predloženie kompletnej Žiadosti o preplatenie KV vypracovanej v
zmysle jednotlivých ustanovení tejto Príručky pre Príjemcu KV a to do 5 dní od doručenia takejto
Výzvy na predloženie Žiadosti o preplatenie KV.
Príjemca KV je povinný v tejto lehote kompletnú a úplnú Žiadosť o preplatenie KV, vypracovanú v
zmysle jednotlivých ustanovení tejto Príručky pre Príjemcu KV, predložiť ním zvoleným spôsobom a
formou podľa kapitoly 7. tejto Príručky pre Príjemcu KV, a to aj v prípade, ak mu z technických príčin,
resp. z dôvodov vis major na strane SIEA nebola včas doručená e-mailová výzva na predloženie
kompletnej Žiadosti o preplatenie KV vypracovanej v zmysle jednotlivých ustanovení tejto Príručky
pre Príjemcu KV.
Znenie po zmene :

Príjemca KV je povinný, najneskôr v deň uplynutia termínu platnosti KV – t.j. v deň termínu ukončenia
Projektu Žiadateľa / Príjemcu KV, ktorý si Príjemca KV stanovil v schválenej Žiadosti o KV, predložiť
kompletnú a úplnú Žiadosť o preplatenie KV, vypracovanú v zmysle jednotlivých ustanovení tejto
Príručky pre Príjemcu KV, predložiť ním zvoleným spôsobom a formou podľa kapitoly 7. tejto Príručky
pre Príjemcu KV.

Zdôvodnenie:
Zmenou sa spresňuje informácia pre žiadateľa o KV a odstraňuje sa tým administratívna záťaž na
strane SIEA.
2.B.3 V časti Podmienka povinného uzatvorenia Zmluvy medzi Príjemcom KV a Oprávneným
realizátorom uvedeným v schválenej Žiadosti o poskytnutie KV
Úprava textácie ustanovenia povinných náležitosti, ktoré má obsahovať zmluva medzi oprávneným
realizátorom a príjemcom KV
Pôvodný text:
b) Zmluva PP-OR musí obsahovať ustanovenie „Preambula“ v nasledujúcom znení, doplnenú o
relevantné údaje - záväzný text preambuly: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so
schválenou Žiadosťou o poskytnutie KV, podanou na základe Výzvy KV č.: ............... vyhlásenej v
rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, kód projektu v
ITMS2014+: 313000J874 (ďalej len „NP PRKP“), v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o
poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera č. ..... uzatvorenej medzi
Príjemcom KV a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou dňa ....., ktorá nadobudla účinnosť
dňa ....., s ktorými Objednávateľ podľa tejto zmluvy Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy oboznámil, a v
súlade s príslušnými ustanoveniami súvisiacich právnych dokumentov, ktoré sú verejne prístupné na
www.vytvor.me.

Nový text :
b) Zmluva PP-OR musí obsahovať ustanovenie „Preambula“ v nasledujúcom znení, doplnenú o
relevantné údaje - záväzný text preambuly: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so
Žiadosťou o poskytnutie KV s referenčným číslom : ........................ , podanou na základe Výzvy KV č.:
............... vyhlásenej v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na
Slovensku, kód projektu v ITMS2014+: 313000J874 (ďalej len „NP PRKP“), v súlade s príslušnými
ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera,
ktorej záväzný vzor je zverejnený na www.vytvorme.sk v sekcii kreatívne vouchere a v súlade s
príslušnými ustanoveniami súvisiacich právnych dokumentov, ktoré sú verejne prístupné na
www.vytvor.me.

Zdôvodnenie:
Úprava textácie ustanovenia z dôvodu, že oprávnený realizátor a žiadateľ o KV môžu zmluvu PP-OR

uzatvoriť ešte pred schválením Žiadosti o KV a/alebo pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí pomoci
de minimis prostredníctvom KREATÍVNEHO VOUCHERA medzi SIEA a žiadateľom o KV.

2.B.4 V časti Podmienka povinného uzatvorenia Zmluvy medzi Príjemcom KV a Oprávneným
realizátorom uvedeným v schválenej Žiadosti o poskytnutie KV
Spresnenie inštrukcie k podmienke
Pôvodný text:
Príjemca, ktorému bola pomoc de minimis, poskytnutá v zmysle platnej a účinnej Zmluvy
o poskytnutí KV, úspešne zaznamenaná v IS SEMP,
je povinný uzatvoriť Zmluvu na dodanie
služieb/diela, ktoré sú predmetom Projektu Žiadateľa o KV podľa príslušnej schválenej Žiadosti o KV
s oprávneným realizátorom, uvedeným v schválenej Žiadosti o KV.

Nový text :
Príjemca, ktorému bola pomoc de minimis, poskytnutá v zmysle platnej a účinnej Zmluvy
o poskytnutí KV, úspešne zaznamenaná v IS SEMP, je povinný predložiť SIEA uzatvorenú Zmluvu na
dodanie služieb/diela, ktoré sú predmetom Projektu Žiadateľa o KV podľa príslušnej schválenej
Žiadosti o KV s oprávneným realizátorom, uvedeným v schválenej Žiadosti o KV.

Zdôvodnenie:
Úprava textácie k podmienke z dôvodu jednoznačnejšieho postupu pre žiadateľa o KV.

2.C v texte Žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera
Doplnenie formulára o kód žiadosti o preplatenie KV
Pôvodný text:
Obchodné meno Príjemcu KV
Referenčné číslo / kód žiadateľa
o KV

Kód KV

Nový text :
Obchodné meno Príjemcu KV

Referenčné číslo / kód žiadateľa
o KV
Zdôvodnenie:

Kód žiadosti
o preplatenie
KV
Kód KV

Doplnenie formulára o kód žiadosti o preplatenie KV z dôvodu jednoznačnej identifikácie Žiadosti
o preplatenie KV v súvislosti s úhradou kreatívneho vouchera.

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza:
- text Zmluvy o poskytnutí KV;
- text Príručky pre príjemcu;
- Žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera
Zmluva o poskytnutí KV, vrátane Príručky pre príjemcu, v znení platnom po nadobudnutí účinnosti
tohto Usmernenia č.1 je zverejnená na www.vytvor.me.
Zmluva o poskytnutí KV, vrátane Príručky pre príjemcu 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
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 Zmluvy o poskytnutí pomoci de minimis
prostredníctvom kreatívneho vouchera uzatvorené po nadobudnutí účinnosti tohto usmernenia, a na
všetky Žiadosti o preplatenie KV a súvisiace dokumenty predložené po nadobudnutí účinnosti tohto
usmernenia.

