Slovenská inovačná a energetická agentúra
(ďalej len „SIEA“)

ako vykonávateľ Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení
neskorších dodatkov - Schéma DM – 1/2018

vydáva
v rámci implementácie národného projektu
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
Kód projektu v ITMS 2014+: 313000J874 (ďalej len “NP PRKP”)

USMERNENIE č. 01
k
Zmene riadnej Výzvy KV : KV_P_RB120 na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis
prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu
na Slovensku, zverejnenej 23.07.2020, a súvisiacich právnych a metodických dokumentov, ktorými sú
Príručka KV 2020, Zmluva o poskytnutí KV a pod., vrátane ich príloh
(ďalej ako „Usmernenie KV_P_RB120 č.01“)

Dotknuté odvetvie KP : IKT-PROGRAMOVANIE
Dotknutá Výzva :
Kód výzvy

KV_P_RB120

Pozn.: Zmena sa týka najmä navýšenia alokácie v predmetnej Výzve KV a súvisiaceho zvýšenia časovej dotácie na
administráciu riadne podaných Žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera, ako aj
zvýšenia časovej dotácie na realizáciu projektov úspešných Žiadateľov o KV.
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VŠEOBECNÁ PREAMBULA
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako vykonávateľ Schémy na podporu rozvoja kreatívneho
priemyslu na Slovensku v znení neskorších dodatkov - Schéma DM – 1/2018 (ďalej len SIEA), v rámci
implementácie národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, kód
projektu v ITMS 2014+ : 313000J874 (ďalej len NP PRKP), s ohľadom na aktuálny vývoj situácie
súvisiacej s pandémiou COVID-19 a, v rámci oprávnene vykonaných elektronických registrácií,
prejavený záujem slovenských MSP o možnosť získať finančnú podporu prostredníctvom kreatívnych
voucherov, vydáva Usmernenia č.01 k Výzvam KV vyhláseným 23.07.2020, s kódovým označením :
KV_P_RR120, KV_R_RR120, KV_D_RB120, KV_P_RB120 a KV_R_RB120.
Spoločným cieľom týchto Usmernení č.01 k zmenám dotknutých Výziev KV je, v aktuálnej pandemickej
situácii, maximálne zefektívniť a urýchliť možnosť čerpania finančnej podpory poskytovanej
prostredníctvom kreatívnych voucherov. SIEA preto nepokračuje v implementácii NP PRKP
štandardnou prípravou vyhlásenia nových Výziev KV plánovaných na rok 2021, ale prikračuje k
navýšeniu alokácií – disponibilných finančných zdrojov – v aktuálne otvorených Výzvach KV 2020,
vyhlásených 23.07.2020.
Usmernenia č.01 nie sú vydané k tým Výzvam KV, z ktorých – vzhľadom na kumulatívny objem
navyšovaných finančných prostriedkov rovnajúci sa objemu finančných prostriedkov v pôvodných
výzvach - neboli v zásobníku ŽoKV k 15.10.2020 dostupní ďalší oprávnene registrovaní záujemcovia.
Záujemcovia o KV, aktuálne registrovaní v zásobníku ŽoKV (informovaní e-mailom dňa 15.10.2020),
ktorým navýšenie alokácií automaticky vytvorí rezerváciu finančných zdrojov v požadovanej výške KV,
budú postupne, najneskôr však do 15.12.2020, zo strany SIEA oficiálne vyzývaní na predkladanie
riadnych, skompletizovaných Žiadostí o KV.
Záujemcovia o KV, aktuálne registrovaní v zásobníku ŽoKV (informovaní e-mailom dňa 15.10.2020),
ktorým navýšenie alokácií automaticky nevytvorí rezerváciu finančných zdrojov v požadovanej výške
KV, zostávajú v zásobníku ŽoKV podľa pravidiel stanovených pôvodným znením dotknutých Výziev KV
až do termínu 15.12.2020, do ktorého budú buď vyzvaní na predloženie ŽoKV, alebo budú ich
registrácie vystornované, a to buď na základe ich vlastnej žiadosti, alebo na základe vyčerpania už aj
navýšených alokácií .
1. CIEĽ USMERNENIA KV_P_RB120 č.01 A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia KV_P_RB120 č.01, vydaného v rámci implementácie národného projektu Podpora
rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku - kód projektu v ITMS 2014+ : 313000J874 (ďalej ako “NP
PRKP”), je zohľadnenie spoločného cieľa definovaného vo Všeobecnej preambule vyššie a jeho
aplikácia na odvetvie kreatívneho priemyslu : IKT-PROGRAMOVANIE na území Bratislavského
samosprávneho kraja, premietnuté do zvýšenia alokácie finančných prostriedkov určených na čerpanie
v rámci predmetnej Výzvy KV a predĺženia súvisiacich termínov, vrátane koncového termínu, do
ktorého je možné podporené projekty úspešne zrealizovať a požiadať o preplatenie prideleného KV.
Právnym základom usmernenia je Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v
znení neskorších dodatkov - 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 (ďalej ako
„Zmluva o NFP“).
Usmernením KV_P_RB120 č.01 SIEA mení text dotknutej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora
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rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku a nadväzujúcich súvisiacich právnych dokumentov
(ktorými sú Príručka KV 2020, Vzor Zmluvy o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom
kreatívneho vouchera, záväzné vzory formulárov a pod. - vrátane ich príloh, ak relevantné) spôsobom,
ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia kreatívneho vouchera v rámci
dotknutých výziev.
SIEA umožní Žiadateľovi o KV doplniť alebo zmeniť Žiadosť podanú do termínu zmeny riadnej Výzvy KV
v zmysle Usmernenia KV_P_RB120 č.01, ak ide o takú zmenu predmetnej riadnej Výzvy KV, ktorou
môže byť skôr podaná Žiadosť dotknutá. SIEA prostredníctvom e-mailovej komunikácie informuje
Žiadateľa o KV a určí mu primeranú lehotu na doplnenie alebo zmenu Žiadosti o KV.
1. ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA KV_P_RB120 č.01 A ZDÔVODNENIE ZMIEN VO VÝZVE
KV_P_RB120

A) Zmena Výzvy KV_P_RB120 č.01 :
Dotknuté ustanovenie : 1.2 Dĺžka trvania Výzvy KV_P_RB120
Pôvodné znenie :
Dátum uzavretia tejto riadnej Výzvy KV (dátum, do ktorého je možné

skompletizované a riadne vyplnené žiadosti predkladať SIEA spôsobom podľa
bodu 1.7 a 1.8 tejto riadnej Výzvy KV)

31.10.2020

Nové znenie :
Dátum uzavretia tejto riadnej Výzvy KV (dátum, do ktorého je možné

skompletizované a riadne vyplnené žiadosti predkladať SIEA spôsobom podľa
bodu 1.7 a 1.8 tejto riadnej Výzvy KV)

15.01.2021

Zdôvodnenie zmeny : Predĺženie termínu uzavretia dotknutej Výzvy KV tak, aby vytvorený časový
priestor bol adekvátny časovému priestoru priradenému k pôvodnej alokácii určenej na dotknutú
Výzvu KV.

B) Zmena Výzvy KV_P_RB120 č.02 :
Dotknuté ustanovenie :
1.4 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na kreatívne
vouchre poskytnuté v rámci riadnej Výzvy KV: KV_P_RB120
Pôvodné znenie :
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na kreatívne vouchre poskytnuté
Usmernenie k zmene riadnej Výzvy KV : KV_P_RB120 č.01 _zo dňa 30.10.2020

3

v rámci riadnej Výzvy KV: KV_P_RB120 je 14 400 EUR a je určená výlučne pre oprávnených
žiadateľov z územia Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
Nové znenie :
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na kreatívne vouchre poskytnuté
v rámci riadnej Výzvy KV: KV_P_RB120 je 103 400 EUR a je určená výlučne pre oprávnených
žiadateľov z územia Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
Zdôvodnenie zmeny : Navýšenie alokácie finančných prostriedkov určených na podporu poskytovanú
prostredníctvom kreatívnych voucherov v súlade s kľúčom stanoveným po zohľadnení kumulatívneho
objemu navyšovaných finančných prostriedkov, rešpektujúcim základný pomer stanovený vo vzťahu
k implementácii NP PRKP pre prerozdelenie finančnej alokácie určenej na priamu finančnú podporu
poskytovanú prostredníctvom kreatívnych voucherov medzi región Bratislavského samosprávneho
kraja (koncové kódové označenie Výziev KV : RB120) a medzi ostatné regióny Slovenska (koncové
kódové označenie Výziev KV : RR120) a poradie vykonaných registrácií zaradených do zásobníka ŽoKV
- samostatne pre výzvy s koncovým kódovým označením RR120 a samostatne pre výzvy s kódovým
označením RB120

C) Zmena Výzvy KV_P_RB120 č.03 :
Dotknuté ustanovenie :
1.4 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na kreatívne
vouchre poskytnuté v rámci riadnej Výzvy KV: KV_P_RB120
Pôvodné znenie :
Takto stanovená indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na kreatívne vouchre
poskytnuté v rámci riadnej Výzvy KV: KV_P_RB120 bola stanovená podľa percentuálneho
pomeru objemov a priemernej výšky preplatených kreatívnych voucherov v predchádzajúcom
období v jednotlivých odvetviach KP a ako taká bola schválená odbornými pracovnými
skupinami NP PRKP.
Nové znenie :
Pôvodne stanovená indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na kreatívne
vouchre poskytnuté v rámci riadnej Výzvy KV: KV_P_RB120 bola stanovená podľa
percentuálneho pomeru objemov a priemernej výšky preplatených kreatívnych voucherov v
predchádzajúcom období v jednotlivých odvetviach KP a ako taká bola schválená odbornými
pracovnými skupinami NP PRKP. Jej navýšenie v zmysle Usmernenia KV_P_RB120 č.01,
zohľadňuje pomery, v akom prejavili záujem o poskytovanú pomoc oprávnení záujemcovia
o KV, ktorí boli – po ukončení on-line elektronickej registrácie Žiadostí o KV – zaradení do
zásobníka ŽoKV.
Zdôvodnenie zmeny : Úprava sprievodného textu k výslednej kumulatívnej výške alokácie v dotknutej
Výzve KV, zohľadňujúca informácie obsiahnuté v zdôvodnení k zmene podľa písm.B) – zmena č.02.
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D) Zmena Výzvy KV_P_RB120 č.04 :
Dotknuté ustanovenie :
1.8 Miesto a spôsob riadneho podania skompletizovanej a úplnej Žiadosti o KV
Pôvodné znenie :
Skompletizované a úplné Žiadosti o KV podľa tejto riadnej Výzvy KV je možné predkladať od
03.08.2020 do 31.10.2020.
Nové znenie :
Skompletizované a úplné Žiadosti o KV podľa tejto riadnej Výzvy KV je možné predkladať od
03.08.2020 do 15.01.2021
Zdôvodnenie zmeny : Predĺženie termínu uzavretia dotknutej Výzvy KV tak, aby vytvorený časový
priestor bol adekvátny časovému priestoru priradenému k pôvodnej alokácii určenej na dotknutú
Výzvu KV.

E) Zmena Výzvy KV_P_RB120 č.05 :
Dotknuté ustanovenie :
1.8 Miesto a spôsob riadneho podania skompletizovanej a úplnej Žiadosti o KV
Pôvodné znenie :
• osobne v pracovné dni v čase od 9:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00 hod. do podateľne SIEA,

Nové znenie :
• osobne v pracovné dni v čase od 9:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00 hod. do podateľne SIEA, resp. v časoch
upravených v rámci mimoriadnych opatrení, prijímaných v súvislosti s pandémiou COVID-19, o čom
SIEA informuje na svojej oficiálnej webstránke https://www.siea.sk/
Zdôvodnenie zmeny : Úprava dotknutého textu, zohľadňujúca aktuálny priebeh pandémie COVID-19
a prijímané súvisiace opatrenia na úrovni SIEA, ako aj na úrovni štátu.
Poznámka : Táto zmena sa primerane aplikuje aj v texte Príručky KV 2020

F) Zmena Výzvy KV_P_RB120 č.06 :
Dotknuté ustanovenie :
2. PODMIENKY POSKYTNUTIA A PREPLATENIA KREATÍVNEHO VOUCHERA
Pôvodné znenie :
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V čase trvania mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila vláda Slovenskej republiky na Slovensku v súvislosti
so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) dňa 12.3.2020 (ďalej len „Mimoriadna situácia“), je
možné vyššie uvedeným spôsobom žiadať o predĺženie jednotlivých termínov stanovených touto
riadnou Výzvou KV a/alebo PRÍRUČKOU KV_2020 aj opakovane, pričom sa nerealizuje kumulatívne
napočítavanie dĺžky odkladov v rámci celého procesu.
Prvým dňom po oficiálnom ukončení predmetnej Mimoriadnej situácie, sa na všetkých Žiadateľov o
KV/Príjemcov KV hľadí ako keby v minulosti o výnimku z termínov ešte nežiadali a ich prípadné ďalšie
žiadosti o predĺženie termínov sa budú riadiť vyššie uvedeným princípom kumulatívneho napočítavania
povoleného objemu: max.10 prac. dní v rámci celého procesu.
V čase trvania Mimoriadnej situácie je SIEA oprávnená, a to aj opakovane, predĺžiť termíny stanovené
touto riadnou Výzvou KV a/alebo PRÍRUČKOU KV_2020 na úkony vykonávané na strane SIEA na
obdobie potrebné na dokončenie dotknutých činností na strane SIEA. SIEA je o takomto úkone povinná
informovať dotknutého Žiadateľa o KV/Príjemcu KV e-mailovým oznámením odoslaným prideleným
administrátorom SIEA na určenú e-mail adresu Žiadateľa o KV/Príjemcu KV najneskôr do 18:00 v
posledný deň lehoty na strane SIEA. V oznámení je SIEA povinná uviesť predpokladaný náhradný termín
ukončenia dotknutých činností na strane SIEA.

Nové znenie :
V čase trvania mimoriadnych opatrení vlády Slovenskej republiky, prijímaných v súvislosti so šíriacim
sa ochorením COVID-19, akými sú vyhlásené obdobia mimoriadnej situácie, núdzového stavu,
výnimočného stavu a pod. (ďalej len „opatrenia vlády SR“), je možné vyššie uvedeným spôsobom
žiadať o predĺženie jednotlivých termínov stanovených touto riadnou Výzvou KV a/alebo PRÍRUČKOU
KV_2020 aj opakovane, pričom sa nerealizuje kumulatívne napočítavanie dĺžky odkladov v rámci celého
procesu.
Prvým dňom po oficiálnom ukončení príslušného opatrenia vlády SR, sa na všetkých Žiadateľov o
KV/Príjemcov KV hľadí ako keby v minulosti o výnimku z termínov ešte nežiadali a ich prípadné ďalšie
žiadosti o predĺženie termínov sa budú riadiť vyššie uvedeným princípom kumulatívneho napočítavania
povoleného objemu: max.10 prac. dní v rámci celého procesu.
V čase trvania opatrení vlády SR je SIEA oprávnená, a to aj opakovane, predĺžiť termíny stanovené touto
riadnou Výzvou KV a/alebo PRÍRUČKOU KV_2020 na úkony vykonávané na strane SIEA na obdobie
potrebné na dokončenie dotknutých činností na strane SIEA. SIEA je o takomto úkone povinná
informovať dotknutého Žiadateľa o KV/Príjemcu KV e-mailovým oznámením odoslaným prideleným
administrátorom SIEA na určenú e-mail adresu Žiadateľa o KV/Príjemcu KV najneskôr do 18:00 v
posledný deň lehoty na strane SIEA. V oznámení je SIEA povinná uviesť predpokladaný náhradný termín
ukončenia dotknutých činností na strane SIEA.
Zdôvodnenie zmeny : Úprava dotknutého textu, zohľadňujúca aktuálny priebeh pandémie COVID-19
a prijímané súvisiace opatrenia na úrovni SIEA, ako aj na úrovni štátu.
Poznámka : Táto zmena sa primerane aplikuje aj v texte Príručky KV 2020

G) Zmena Výzvy KV_P_RB120 č.07 :
Dotknuté ustanovenie : 2.3.4 Časová oprávnenosť realizácie Projektu Žiadateľa o KV
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Pôvodné znenie :
Posledným hraničným a konečným termínom ukončenia Projektu Žiadateľa o KV, ktorým je
predloženie Žiadosti o preplatenie KV po splnení všetkých náležitostí, a ktorý je možné
stanoviť v rámci tejto riadnej Výzvy KV_P_RB120 je 30.04.2021.
Nové znenie :
Posledným hraničným a konečným termínom ukončenia Projektu Žiadateľa o KV, ktorým je
predloženie Žiadosti o preplatenie KV po splnení všetkých náležitostí, a ktorý je možné
stanoviť v rámci tejto riadnej Výzvy KV_P_RB120 je 15.07.2021.
Zdôvodnenie zmeny : Predĺženie termínu uzavretia dotknutej Výzvy KV tak, aby vytvorený časový
priestor bol adekvátny časovému priestoru priradenému k pôvodnej alokácii určenej na dotknutú
Výzvu KV.
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