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

ako vykonávateľ Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení
dodatku č. 1 - 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.2
k
Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera, a k súvisiacim
právnym dokumentom, ktorými sú Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019 a Príručka pre príjemcu
KV 2019, vrátane ich príloh
(Usmernenie k ZKV č.2)
Dotknuté odvetvia KP :
ARCHITEKTÚRA, DIZAJN, PROGRAMOVANIE-IKT, REKLAMA a MARKETING
Dotknuté Výzvy :
Kód výzvy
Kód výzvy
Kód výzvy

KV_A_1819/2019_M_01, KV_D_1819/2019_M_01,
KV_P_1819/2019_M_01, KV_R_1819/2019_M_01
KV_A_MS119, KV_D_MS119, KV_P_MS119, KV_R_MS119
KV_A_RB119 ,KV_D_RB119,KV_P_RB119, KV_R_RB119

Pozn.: žiadna zo zmien, v zmysle tohto Usmernenia k ZKV č.2, nemení obsah a podstatu žiadnej z dotknutých Výziev. Zmeny
sa týkajú výlučne zvýšenia zrozumiteľnosti a zlepšenia administrácie systému poskytovania KV

Dátum vydania usmernenia k ZKV č. 2 : 21.05.2019
Dátum účinnosti usmernenia k ZKV č. 2 : 21.05.2019
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1. CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom usmernenia č. 2 k Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho
vouchera, a k súvisiacim právnym dokumentom, ktorými sú Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019
a Príručka pre príjemcu KV 2019, vrátane ich príloh (ďalej ako „Usmernenie k ZKV č.2“), vydaného
v rámci implementácie národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku -kód
projektu v ITMS 2014+ : 313000J874 (ďalej ako “NP PRKP”), je úprava , aktualizácia a spresnenie
jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskyntutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho
vouchera (ďalej ako „ZKV“) a na to nadväzujúca úprava súvisiacich ustanovení súvisiacich právnych
dokumentov a ich 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 (ďalej ako
„Zmluva o NFP“).
Usmernením k ZKV č. 2 SIEA mení Zmluvu o poskytnutí KV a súvisiace právne dokumenty ( t.j. Príručku
pre žiadateľa o KV_R_2019 a Príručku pre príjemcu KV 2019, vrátane ich príloh) spôsobom, ktorým
nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia kreatívneho vouchera v zmysle súvisiacich
dotknutých výziev.
2. ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
Úpravy vyplývajúce z Usmernenia k ZKV č.2 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy:
2.A v texte Zmluvy o poskytnutí KV :
2.A.1 – pre celý text dokumentu
Pôvodné znenie : Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení Dodatku č.1
– Schéma DM-1/2018
Znenie po zmene : Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení jej
neskorších dodatkov – Schéma DM-1/2018
Zdôvodnenie: Zohľadnenie procesu postupného dodatkovania príslušnej Schémy, počas jej trvania, bez
potreby ďalších zmien ZKV v súvislosti s prípadnými ďalšími dodatkami k Schéme.
2.A.2 – pre celý text dokumentu
Pôvodné znenie : Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 323/2017-2060-2242 na
realizáciu NP PRKP uzatvorená medzi SIEA a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
v zastúpení Ministerstvom hospodárstva SR, dňa 13.10.2017, v znení jej Dodatku č.1
Znenie po zmene : Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 323/2017-2060-2242 na
realizáciu NP PRKP uzatvorená medzi SIEA a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
v zastúpení Ministerstvom hospodárstva SR, dňa 13.10.2017, v znení jej neskorších dodatkov
Zdôvodnenie:Zohľadnenie procesu postupného dodatkovania Zmluvy o NFP, počas trvania NPPRKP ,
bez potreby ďalších zmien ZKV v súvislosti s prípadnými ďalšími dodatkami k Zmluve o NFP.
2.A.3 – pre celý text dokumentu
Pôvodné znenie : Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_M_01 v aktuálnom znení
Znenie po zmene : Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019 v aktuálnom znení
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Zdôvodnenie: Zohľadnenie uzavretia Mimoriadnych výziev (M) – odstránenie ich označenia z názvu
príručky, ktorá je v ďalšom relevantná len pre žiadateľov v riadnych výzvach 2019.
2.A.4 – Čl.I.,bod 6.
Pôvodné znenie : ... využitie služieb poskytnutých Oprávneným realizátorom...
Znenie po zmene : ... využitie služieb/ vytvorenie diel poskytnutých/dodaných Oprávneným
realizátorom...
Zdôvodnenie: Spresnenie v súlade s celým systémom poskytovania KV, jeho reálnym priebehom
a ostatnou riadiacou dokumentáciou
2.A.5 – Čl.I.,bod 7.
Pôvodné znenie : V aktuálnom znení Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
v znení Dodatku č.1 – Schéma DM-1/2018 je Príjemca KV v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí KV
označený pojmom Príjemca.
Znenie po zmene : V Schéme na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení jej
neskorších dodatkov – Schéma DM-1/2018 je Príjemca KV v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí KV
označený pojmom Prijímateľ.
Zdôvodnenie: Odstránenie formálnej, nelogickej chyby v prepise textu.
2.A.6 – Čl.I.,bod 9.
Pôvodné znenie : ... v mimoriadnej výzve KV
Znenie po zmene : v príslušnej výzve KV
Zdôvodnenie: zovšeobecnenie textu zohľadňujúce aj uzavretie Mimoriadnych výziev

2.A.7 – Čl.I.,bod 10.
Pôvodné znenie : xxx – pridaný text pod písm b)
Znenie po zmene : pridaný text : Uvedené pravidlo sa uplatňuje aj v momente preplatenia KV, pričom,
v prípade, že sa status Príjemcu KV od momentu vystavenia KV zmenil z neplatcu DPH na platcu DPH,
bude vyplatená suma znížená o hodnotu príslušnej DPH.
Zdôvodnenie: Zvýšenie zrozumiteľnosti mechanizmov aplikovaných na základe platnej legislatívy
a riadiacej dokumentácie.

2.A.8 – Čl.II.,bod 2.
Pôvodné znenie : xxx – pridanie písm.c) – rozväzovacia podmienka
Znenie po zmene : znenie pridaného ustanovenia – písm.c) : Ak na základe čestného vyhlásenia
predloženého podľa písm. b) ods. 3 tohto článku alebo na základe nového Testu podniku v ťažkostiach
predloženého podľa písm. b) 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
podmienku, ktorou je zákaz poskytnutia pomoci prostredníctvom KV podniku v ťažkostiach v zmysle
Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach
(oznámenie Komisie 2014/C249/01), tak, ako to deklaroval v Prílohe č.4 ním podanej a schválenej
Žiadosti o poskytnutie KV, 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
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uplatneniu rozväzovacej podmienky podľa písm. b) tohto ustanovenia, bude Príjemca informovaný emailom a následne aj listinne, alebo prostredníctvom e-schránky s príslušným odôvodnením
Zdôvodnenie: Zvýšenie zrozumiteľnosti mechanizmov aplikovaných na základe platnej legislatívy
a riadiacej dokumentácie. Zjednodušenie a urýchlenie procesov administrácie na strane
poskytovateľa.

2.A.9 – Čl.II.,bod 3.
Pôvodné znenie : xxx – pridanie písm.b) – rozväzovacia podmienka a premenovanie pôvodného písm.b)
na písm.c)
Znenie po zmene : znenie pridaného ustanovenia – písm.b) : Čestné vyhlásenie Príjemcu KV, podpísané
za Príjemcu KV oprávnenou osobou, ktorým Príjemca KV vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti
Zmluvy o poskytnutí KV nedošlo k žiadnym zmenám údajov, ktoré uviedol v rámci prílohy č. 4
schválenej Žiadosti o KV, ktorou je Test podniku v ťažkostiach. 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
SIEA nanovo vypracovaný Test podniku v ťažkostiach, v ktorom budú uvedené údaje platné ku dňu
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí KV a ktorý bude podpísaný v súlade s vnútorným
podpisovým poriadkom Príjemcu KV.
Písm.c) = pôvodné písm. b)
Zdôvodnenie: Zvýšenie zrozumiteľnosti mechanizmov aplikovaných na základe platnej legislatívy
a riadiacej dokumentácie. Zjednodušenie a urýchlenie procesov administrácie na strane
poskytovateľa.

2.A.10 – Čl.I.,bod 4.
Pôvodné znenie :
Po doručení dokumentov podľa písm. a) a b) odseku 3 tohto článku, SIEA vykoná finálnu kontrolu
oprávnenosti poskytnutia pomoci de minimis prostredníctvom KV a kontrolu splnenia podmienok
poskytnutia KV súvisiacich so Zmluvou PP-OR. SIEA Príjemcovi KV definitívne určí záväzný termín
ukončenia Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV v zmysle príslušných ustanovení Príručky pre Žiadateľa
KV_R_2019_M_01 a Príručky pre Príjemcu KV_2019 a vystaví originál KV s jedinečným kódom,
ktorý doručí ho Príjemcovi KV výlučne v prípade, ak Príjemca KV aj ku dňu nadobudnutia účinnosti
Zmluvy o poskytnutí KV spĺňal 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), a ak zároveň predložil jeden rovnopis Zmluvy PP-OR uzatvorený v súlade s podmienkami
poskytnutia KV definovanými v Zmluve o KV a v súvisiacich Právnych dokumentoch.
Znenie po zmene :
Po doručení dokumentov podľa písm. a) b) a c) odseku 3 tohto článku, SIEA vykoná finálnu kontrolu
oprávnenosti poskytnutia pomoci de minimis prostredníctvom KV a kontrolu splnenia podmienok
poskytnutia KV súvisiacich so Zmluvou PP-OR. SIEA Príjemcovi KV definitívne určí záväzný termín
ukončenia Projektu Žiadateľa/Príjemcu KV v zmysle príslušných ustanovení Príručky pre Žiadateľa
KV_R_2019 a Príručky pre Príjemcu KV_2019 a vystaví originál KV s jedinečným kódom, ktorý doručí
ho Príjemcovi KV výlučne v prípade, ak Príjemca KV aj ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy
o poskytnutí KV spĺňal 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
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pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. V. EÚ L 187, 26.6.2014),
nebol podnikom v ťažkostiach, neprestal spĺňať ostatné kritériá oprávnenosti v zmysle Schémy,
overené v rámci schválenia jeho ŽoKV, a ak zároveň predložil jeden rovnopis Zmluvy PP-OR uzatvorený
v súlade s podmienkami poskytnutia KV definovanými v Zmluve o KV a v súvisiacich Právnych
dokumentoch.
Zdôvodnenie: Zohľadnenie zmeny 2.A.8 a 2.A.9 v celom texte ustanovenia Čl.II, bod 4.

2.A.11 – Čl.II.,bod 5.
Pôvodné znenie :
V prípade, že v rámci kontroly a posudzovania dokumentov predložených podľa odseku 3. tohto
článku SIEA zistí odstrániteľné nezrovnalosti, pochybenia a/alebo formálne nedostatky, SIEA poskytne
Príjemcovi KV lehotu 10 pracovných dní na ich odstránenie a opätovné doručenie finálnej verzie
predmetných dokumentov predložených podľa odseku 3.tohto článku, pričom táto lehota začína
plynúť dňom doručenia e-mail výzvy na doplnenie predmetných dokumentov Príjemcovi KV, v ktorej
SIEA definuje rozsah požadovaných doplnení a nápravy.
Znenie po zmene :
V prípade, že v rámci kontroly a posudzovania oprávnenosti podľa odseku 4. tohto článku SIEA zistí
odstrániteľné nezrovnalosti, pochybenia a/alebo formálne nedostatky, SIEA poskytne Príjemcovi KV
lehotu 10 pracovných dní na ich odstránenie, resp. na opätovné doručenie finálnej verzie dokumentov
predložených podľa odseku 3.tohto článku, pričom táto lehota začína plynúť dňom doručenia e-mail
Výzvy Príjemcovi KV, v ktorej SIEA definuje rozsah požadovaných doplnení a nápravy.
Zdôvodnenie: Zvýšenie zrozumiteľnosti mechanizmov aplikovaných na základe platnej legislatívy
a riadiacej dokumentácie. Zohľadnenie zmeny 2.A.8 a 2.A.9 v celom texte ustanovenia Čl.II, bod 5.
2.A.12 – 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 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 KV 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) alebo c) ods. 2 tohto článku je rozhodujúci
skutkový a právny stav, ktorý sa stane zrejmým po vykonaní kontroly a posudzovania Čestného
vyhlásenia ku kvalifikovaniu sa ako MSP alebo nového Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP, resp.
po vykonaní kontroly a posudzovania Čestného vyhlásenia k statusu : podnik NIE JE v ťažkostiach, alebo
nového Testu podniku v ťažkostiach, ktoré Príjemca KV predkladá podľa písm. a) a b) 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
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KV, alebo sa preukáže, že Príjemca KV 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 Príjemcovi KV“ 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), resp. c), odseku 2. tohto článku .
Zdôvodnenie: Zohľadnenie zmeny 2.A.8 a 2.A.9 v celom texte ustanovenia Čl.II, bod 6.

2.A.13 – Čl.II.,bod 7.
Pôvodné znenie :
V prípade, že v rámci kontroly a Zmluvy PP-OR predloženej podľa písm. b) odseku 3. tohto článku
SIEA zistí, že ide o neodstrániteľné pochybenia alebo nedostatky a/alebo skutočnosti, ktoré nemožno
zmeniť a ktoré vylučujú poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom KV, alebo sa preukáže, že
Príjemcom KV predložená Zmluva PP-OR neobsahuje úplné údaje úmyselne alebo z dôvodu hrubej
nedbanlivosti, 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), SIEA je oprávnená odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí KV z dôvodu jej
podstatného porušenia zo strany Príjemcu KV, ktorým je nedodanie Zmluvy PP-OR v súlade
s podmienkami stanovenými touto Zmluvou o poskytnutí KV a súvisiacimi Právnymi dokumentmi.
Znenie po zmene :
V prípade, že v rámci kontroly oprávnenosti a/ alebo v rámci kontroly a posudzovania Zmluvy PP-OR
predloženej podľa písm. c) odseku 3. tohto článku SIEA zistí, že ide o neodstrániteľné pochybenia
alebo nedostatky a/alebo skutočnosti, ktoré nemožno zmeniť a ktoré vylučujú poskytnutie pomoci de
minimis prostredníctvom KV, alebo sa preukáže, že Príjemcom KV predložená Zmluva PP-OR
neobsahuje úplné údaje úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti, alebo ak v lehote podľa
odseku 5 tohto článku nedôjde k náprave podľa „Výzvy Príjemcovi KV“ 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), SIEA je
oprávnená odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí KV z dôvodu jej podstatného porušenia zo strany Príjemcu
KV, ktorým je nedodanie Zmluvy PP-OR v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou
o poskytnutí KV a súvisiacimi Právnymi dokumentmi, resp.skutočnosť, že Príjemca KV, ku dňu
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí KV, nezvratne prestal spĺňať kritériá oprávnenosti
stanovené Schémou.
Zdôvodnenie: Zvýšenie zrozumiteľnosti mechanizmov aplikovaných na základe platnej legislatívy
a riadiacej dokumentácie. Zohľadnenie zmeny 2.A.8 a 2.A.9 v celom texte ustanovenia Čl.II, bod 7.
2.A.14 – Čl.II.,bod 8.
Pôvodné znenie : ... podľa odseku 2. písm. b) tohto článku...
Znenie po zmene : ... podľa odseku 2. písm. b), alebo c) tohto článku...
Zdôvodnenie: Zohľadnenie zmeny 2.A.8 a 2.A.9
2.A.15 – Čl.II.,bod 12.
Pôvodné znenie :
Príjemca KV je pred podaním Žiadosti o preplatenie KV povinný uhradiť príslušnú Faktúru OR vystavenú
v súlade s odsekom 11. čl. I. Zmluvy o poskytnutí KV. V prípade, ak suma na Faktúre OR bude
z objektívnych dôvodov nižšia v porovnaní s celkovými oprávnenými nákladmi na Projekt
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Žiadateľa/Príjemcu KV uvedenými v schválenej Žiadosti o KV, primerane sa upraví výška KV a to
znížením hodnoty KV, pričom upravená hodnota KV nesmie byť nižšia ako minimálna výška pomoci
stanovená v príslušnej Výzve KV. Suma na Faktúre OR nesmie byť zároveň vyššia, ako dvojnásobok
hodnoty poskytnutého KV. Musí byť teda rovná, alebo nižšia ako celkové oprávnené náklady žiadateľa
deklarované Príjemcom KV v rámci schválenej Žiadosti o poskytnutie KV. V prípade ak hodnota KV,
upravená podľa predchádzajúcich ustanovení, bude nižšia ako minimálna výška pomoci stanovená v
príslušnej Výzve KV, prípadne ak suma na faktúre vystavenej Oprávneným realizátorom bude vyššia
než dvojnásobok hodnoty poskytnutého KV, Príjemca KV stráca nárok na preplatenie KV, platnosť KV
zaniká a SIEA je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy o poskytnutí KV pre podstatné porušenie
povinností Príjemcom KV. Suma, ktorá bude na základe Faktúry OR, vystavenej v súlade s podmienkami
tejto Zmluvy o poskytnutí KV , Príjemcovi KV preplatená, je príspevkom poskytnutým zo strany SIEA,
ako pomoc de minimis v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí KV.
Znenie po zmene :
Príjemca KV je pred podaním Žiadosti o preplatenie KV povinný uhradiť príslušnú Faktúru OR vystavenú
v súlade s odsekom 11. čl. I. Zmluvy o poskytnutí KV. V prípade, ak suma na Faktúre OR bude
z objektívnych dôvodov nižšia v porovnaní s celkovými oprávnenými nákladmi na Projekt
Žiadateľa/Príjemcu KV uvedenými v schválenej Žiadosti o KV, primerane sa upraví výška KV a to
znížením hodnoty KV, pričom upravená hodnota KV nesmie byť nižšia ako minimálna výška pomoci
stanovená v príslušnej Výzve KV. Suma na Faktúre OR nesmie byť zároveň vyššia, ako dvojnásobok
hodnoty poskytnutého KV. Musí byť teda rovná, alebo nižšia ako celkové oprávnené náklady žiadateľa
deklarované Príjemcom KV v rámci schválenej Žiadosti o poskytnutie KV. V prípade ak hodnota KV,
upravená podľa predchádzajúcich ustanovení, bude nižšia ako minimálna výška pomoci stanovená v
príslušnej Výzve KV, prípadne ak suma na faktúre vystavenej Oprávneným realizátorom bude vyššia
než dvojnásobok hodnoty poskytnutého KV, Príjemca KV stráca nárok na preplatenie KV, platnosť KV
zaniká a SIEA je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy o poskytnutí KV pre podstatné porušenie
povinností Príjemcom KV. Suma, ktorá bude na základe Faktúry OR, vystavenej v súlade s podmienkami
tejto Zmluvy o poskytnutí KV (odsek 10., čl.I. tejto Zmluvy), Príjemcovi KV preplatená, je príspevkom
zo strany SIEA, poskytnutým ako pomoc de minimis v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí KV. V prípade,
ak sa v období od vystavenia KV ku dňu predloženia Žiadosti o preplatenie KV, zmenil status Príjemcu
KV z neplatcu DPH na platcu DPH, bude suma preplácaná Príjemcovi znížená o príslušnú hodnotu DPH.
V takomto prípade SIEA vykoná, do 5 pracovných dní od úhrady takto zníženej sumy, revíziu údajov
nahlásených do IS SEMP vo vzťahu k poskytnutiu pomoci de minimis Príjemcovi KV a pôvodne
nahlásenú výšku poskytnutej pomoci de minimis podľa tejto Zmluvy o poskytnutí KV upraví a zosúladí
so skutočne preplatenou sumou, spôsobom stanoveným pre IS SEMP, o čom bude Príjemca KV
informovaný e- mailom.
Zdôvodnenie: Zvýšenie zrozumiteľnosti mechanizmov aplikovaných na základe platnej legislatívy
a riadiacej dokumentácie. Zohľadnenie zmeny 2.A.7 v celom texte ustanovenia Čl.II, bod 12.
2.A.16 – Čl.II.,bod 13. písm.c)
Pôvodné znenie : ... v súlade s bodom 11. Čl. I. Zmluvy...
Znenie po zmene : ... v súlade s bodom 10. Čl. I. Zmluvy...
Zdôvodnenie: Odstránenie formálnej chyby v číselnom previazaní ustanovení v pôvodnom texte
2.A.17 – Čl.V.,bod 1.
Pôvodné znenie : ... podľa čl. II ods. 10 tejto Zmluvy
Znenie po zmene : ... podľa čl. II ods. 15 tejto Zmluvy
Zdôvodnenie: Odstránenie formálnej chyby v číselnom previazaní ustanovení v pôvodnom texte
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2.B v Príručke pre žiadateľa o KV_R_2019 a v jej prílohách č. 1, 1A, 2 a 5
2.B.1 - Text Príručky pre žiadateľa o KV_R_2019 :
Pôvodné znenie :
viď. „Archív dokumentov“
systému poskytovania
https://www.vytvor.me/archiv-dokumentov

KV

na

www.vytvor.me

/

link

:

Znenie po zmene :
viď. Aktuálne platné znenie Príručky pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.01_210519 umiestnené na
www.vytvor.me / v rámci príslušných, otvorených výziev :
KV_A_RB119 ,KV_D_RB119,KV_P_RB119, KV_R_RB119
a
KV_A_RR119 ,KV_D_RR119,KV_P_RR119, KV_R_RR119
Zdôvodnenie:
Všetky zmeny a doplnenie v rámci celého textu Príručky pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.01_210519
sú zohľadnením vyššie popísaných zmien ZKV a/ alebo boli vykonané s cieľom zvýšenia zrozumiteľnosti
mechanizmov aplikovaných na základe platnej legislatívy a riadiacej dokumentácie.

2.B.2 – Prílohy Príručky pre žiadateľa o KV_R_2019 :
Pôvodné znenie :
viď. „Archív dokumentov“
systému poskytovania
https://www.vytvor.me/archiv-dokumentov

KV

na

www.vytvor.me

/

link

:

Znenie po zmene :
viď. Aktuálne platné záväzné vzory príslušných formulárov umiestnené na www.vytvor.me / v rámci
príslušných, otvorených výziev :
KV_A_RB119 ,KV_D_RB119,KV_P_RB119, KV_R_RB119
a
KV_A_RR119 ,KV_D_RR119,KV_P_RR119, KV_R_RR119
Zdôvodnenie:
V záväzných vzoroch formulárov boli vykonané najmä grafické úpravy a logická selekcia a preskupenie
jednotlivých editovateľných polí formulárov. Samotná podstata a obsah formulárov zostal zachovaný.
Bola pridaná Príloha č. 1A, ktorá zohľadňuje skutočnosť, že nie vo všetkých prípadoch určujú žiadatelia
- ako kontaktnú osobu – fyzickú osobu, ktorá je zároveň konateľom spoločnosti, resp. samotným
žiadateľom. Príloha č.1A je preto ekvivalentom štandardnej prílohy č.1, určeným pre takéto prípady.

2.C v Príručke pre Príjemcu KV_2019 a v jej prílohách č.1,1A a 2
2.C.1 - Text Príručky pre Príjemcu KV_2019 :
Pôvodné znenie :
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viď. „Archív dokumentov“
systému poskytovania
https://www.vytvor.me/archiv-dokumentov

KV

na

www.vytvor.me

/

link

:

Znenie po zmene :
viď. Aktuálne platné znenie Príručky pre príjemcu KV_2019_verz.01_210519 umiestnené na
www.vytvor.me / v rámci príslušných, otvorených výziev :
KV_A_RB119 ,KV_D_RB119,KV_P_RB119, KV_R_RB119
a
KV_A_RR119 ,KV_D_RR119,KV_P_RR119, KV_R_RR119
Zdôvodnenie:
Všetky zmeny a doplnenie v rámci celého textu Príručky pre príjemcu KV_R_2019_verz.01_210519 sú
zohľadnením vyššie popísaných zmien ZKV a/ alebo boli vykonané s cieľom zvýšenia zrozumiteľnosti
mechanizmov aplikovaných na základe platnej legislatívy a riadiacej dokumentácie.

2.C.2 – Prílohy Príručky pre Príjemcu KV_2019 :
Pôvodné znenie :
viď. „Archív dokumentov“
systému poskytovania
https://www.vytvor.me/archiv-dokumentov

KV

na

www.vytvor.me

/

link

:

Znenie po zmene :
viď. Aktuálne platné záväzné vzory príslušných formulárov umiestnené na www.vytvor.me / v rámci
príslušných, otvorených výziev :
KV_A_RB119 ,KV_D_RB119,KV_P_RB119, KV_R_RB119
a
KV_A_RR119 ,KV_D_RR119,KV_P_RR119, KV_R_RR119
Zdôvodnenie:
V záväzných vzoroch formulárov boli vykonané najmä grafické úpravy a logická selekcia a preskupenie
jednotlivých editovateľných polí formulárov. Samotná podstata a obsah formulárov zostal zachovaný.
Bola pridaná Príloha č. 1A, ktorá zohľadňuje vyššie popísanú zmenu 2.A.9 ZKV a predstavuje vzor
formulára : Čestné prehlásenie k statusu : Podnik nie je v ťažkostiach, ku dňu nadobudnutia účinnosti
ZKV.

Usmernením k ZKV č.2 sa v plnom rozsahu nahrádza:
- text záväzného vzoru Zmluvy o poskytnutí KV
- Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019 v znení z 31.01.2019 a jej prílohy 1,2 a 5
- Príručka pre príjemcu KV_2019 v znení z 28.01.2019 a jej prílohy č.1 a 2
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Aktuálne platné znenia predmetných dokumentov sú umiestnené na www.vytvor.me / v rámci
príslušných, otvorených výziev :
KV_A_RB119 ,KV_D_RB119,KV_P_RB119, KV_R_RB119
a
KV_A_RR119 ,KV_D_RR119,KV_P_RR119, KV_R_RR119
V sekcii KREATÍVNE VOUCHRE / Výzvy / Žiadateľ / Kreatívne vouchre
Predmetné dokumenty v pôvodnom znení a v úplnom znení vo forme so sledovaním zmien
vykonaných v zmysle tohto Usmernenia k ZKV č.2 sú prístupné prístupná v rámci „Archívu
dokumentov“ systému poskytovania KV na www.vytvor.me / link : https://www.vytvor.me/archivdokumentov a na webovom sídle www.siea.sk v sekcii Inovácie – v časti Podpora kreatívneho
priemyslu – kategória Metodické dokumenty. Priamy link : http://www.siea.sk/metodickedokumenty/ Inovácie – Podpora kreatívneho priemyslu - Metodické dokumenty.

3. ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI o KV
Usmernenie k ZKV č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 21. 05. 2019.
Nakoľko Usmernenie č.1 nadobúda účinnosť pred termínom technického sprístupnenia povinnej online registrácie žiadostí o KV podľa pôvodne stanovených podmienok, zmeny vykonané týmto
usmernením sa vzťahujú na všetky Žiadosti o KV predložené po nadobudnutí jeho účinnosti.
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 poskytnutie KV , Žiadosti o preplatenie KV a súvisiace dokumenty (prílohy),
predložené po nadobudnutí účinnosti tohto usmernenia.
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