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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. 1  

k  

Zmene Výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu 
oprávnených realizátorov v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na 

Slovensku  

 

(Usmernenie k Výzve OR č.1)  

 

Dotknuté odvetvia KP :   

ARCHITEKTÚRA, DIZAJN, PROGRAMOVANIE - IKT, REKLAMA a MARKETING 

Dotknuté Výzvy :  

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených 
realizátorov v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len 
„Výzva“), spolu s Prílohou č. 1 Formulár žiadosti o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu 
oprávnených realizátorov - vzor (ďalej ako ,,Príloha č. 1“), a Prílohou č. 2 Zmluva o spolupráci – vzor 
(ďalej ako ,,Príloha č. 2“), 

 

Dátum vydania usmernenia  k Výzve OR č. 1 :    06.03.2020  

Dátum účinnosti usmernenia k Výzve OR č. 1 :   06.03.2020 
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1. CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom usmernenia č. 1 k dotknutej Výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie subjektu kreatívneho 
priemyslu do Zoznamu oprávnených realizátorov v rámci národného projektu Podpora rozvoja 
kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej ako „Usmernenie k Výzve OR č. 1“), vydaného v rámci 
implementácie národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku - kód 
projektu v ITMS 2014+ : 313000J874 (ďalej ako „NP PRKP“), je predĺženie obdobia realizácie odborných 
činností projektu, súvisiacich so systémom poskytovania kreatívnych voucherov na základe Dodatku č. 
4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 323/2017-2060-2242 (ďalej ako 
„Dodatok č.4 k Zmluve o NFP“).  

Zmeny vyplývajúce z Dodatku č.4 k Zmluve o NFP upravujú časový horizont realizácie odborných 
činností projektu a rozsah projektom ponúkaných podporných činnosti určených pre subjekty z 
určených odvetví kreatívneho priemyslu.  

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 v znení neskorších dodatkov, uzatvorená medzi MH SR a SIEA za účelom 

implementácie NP PRKP.  

Usmernením k Výzve OR č. 1 SIEA sa mení text súvisiacich právnych dokumentov (ktorými sú Vzor 
formuláru Žiadosti o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených realizátorov 
a Vzor Zmluvy o spolupráci) spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok zaradenia 
subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených realizátorov.  
 

2. ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

 

Úpravy vyplývajúce z Usmernenia k Výzve OR č. 1 boli vykonané v nasledovných textoch a prílohách 

Výzvy: 

 

2.A  Z dôvodu zmeny operačného programu, v rámci ktorého je NP PRKP v aktuálnom čase 

implementovaný, sú v texte Výzvy, Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2, vykonané príslušné formálne textové  

úpravy.  

 

Pôvodné znenie textu  (na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek kontexte a skloňovaní):  

 

V zmysle platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu NP PRKP, ktorého poskytovateľom je 

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom hospodárstva 

Slovenskej republiky. 

 

Znenie textu po zmene (na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek kontexte a skloňovaní):  

 

V zmysle platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu NP PRKP, ktorého poskytovateľom je 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom hospodárstva 

Slovenskej republiky. 
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Zdôvodnenie:  

 

Formálna úprava zohľadňujúca  zmenu operačného programu, v rámci ktorého je NP PRKP v aktuálnom 

čase implementovaný.  

 

2.B  Z dôvodu zmeny operačného programu, v rámci ktorého je NP PRKP v aktuálnom čase 

implementovaný, sú v texte Prílohy č. 1 vykonané príslušné formálne textové  úpravy.  

 

Pôvodné znenie textu:  

 

Operačný program Operačný program Výskum a inovácie 
 

Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 
4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji 

 

Špecifický cieľ 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 
4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

 

 

Znenie textu po zmene:  

 

Operačný program Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
 

Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 12 Rozvoj 
konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji 

 

Špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 
12.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

 

 

Zdôvodnenie: detto ako zdôvodnenie zmeny 2.A (viď. vyššie) 

 

2.C  Z dôvodu zmeny operačného programu, v rámci ktorého je NP PRKP v aktuálnom čase 

implementovaný, sú v texte Prílohy č. 2 vykonané príslušné formálne textové  úpravy.  

 

Pôvodné znenie textu  (na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek kontexte a skloňovaní):  

 

Oprávnený realizátor je pri poskytovaní plnenia, ktoré je sčasti financované prostredníctvom 

kreatívnych voucherov povinný dodržiavať podmienky pre informovanie a publicitu tak, ako tieto 

podmienky vyplývajú z Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Výskum a 

inovácie (ďalej len „OP VaI“), ktorý je zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk, v ktorom sú tieto 

podmienky bližšie špecifikované. 

 

Znenie textu po zmene (na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek kontexte a skloňovaní):  

 

Oprávnený realizátor je pri poskytovaní plnenia, ktoré je sčasti financované prostredníctvom 

kreatívnych voucherov povinný dodržiavať podmienky pre informovanie a publicitu tak, ako tieto 

podmienky vyplývajú z Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Integrovaná 



    
USMERNENIE_k Výzve OR_č. 1_zo dňa 06.03.2020 

4 
 

 

 

infraštruktúra (ďalej len „OPII“), ktorý je zverejnený na webovom sídle www.opii.sk, v ktorom sú tieto 

podmienky bližšie špecifikované. 

 

Zdôvodnenie: detto ako zdôvodnenie zmeny 2.A (viď. vyššie) 

 

2.D  Z dôvodu zmien NP PRKP, vyplývajúcich z Dodatku č. 4 k Zmluve o NFP v nadväznosti na aktuálne 

znenie Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku - Schéma DM -1/2018, 

schéma pomoci de minimis v znení neskorších dodatkov, sú v texte Prílohy č. 2 vykonané príslušné 

formálne textové  úpravy.  

 

Pôvodné znenie textu: 

 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 10. 2021. 

 

Znenie textu po zmene: 

 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 06. 2023. 

 

Zdôvodnenie: 

 

V zmenách NP PRKP, vyplývajúcich z Dodatku č. 4 k Zmluve o NFP, boli zohľadnené objektívne 
skutočnosti a poznatky z doterajšej implementácie NP PRKP. Boli rozšírené projektové a podporné 
činnosti pre subjekty z určených odvetví kreatívneho priemyslu, resp. pre MSP všeobecne, a zároveň 
prišlo k úprave časového horizontu realizácie odborných činností projektu, súvisiacich so systémom 
poskytovania kreatívnych voucherov a to do podoby, ktorá vytvára reálne predpoklady pre úspešnú 
implementáciu NPPRKP, naplnenie jeho merateľných ukazovateľov a výkonnostného rámca. Podstatou 
zmien je predĺženie možnosti získať priamu finančnú pomoc poskytovanú prostredníctvom KV 
v časovom horizonte zakladajúcom opodstatnenosť existencie a aktualizácií Zoznamu a Galérie 
oprávnených realizátorov NP PRKP do konca trvania projektu. 
 

2.F Z dôvodu zmeny operačného programu, v rámci ktorého je NP PRKP v aktuálnom čase 

implementovaný sú v dokumentoch, dotknutých vyššie uvedenými zmenami 2.A, 2.B, 2.C a 2.D, 

vykonané príslušné formálne grafické úpravy : 

 

Pôvodné grafické prevedenie (na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek kontexte, vo farebnom, alebo 

čiernobielom prevedení):  

 

 
 

Grafické prevedenie po zmene (na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek kontexte, vo farebnom, alebo 

čiernobielom prevedení):  

http://www.opvai.sk/
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Zdôvodnenie: 

 

Formálna úprava zohľadňujúca  zmenu operačného programu, v rámci ktorého je NP PRKP v aktuálnom 

čase implementovaný  

 

 

 

 

 

 

Aktuálne platné znenia predmetných dokumentov sú umiestnené na www.vytvor.me  

 

V sekcii KREATÍVNE VOUCHRE:  Realizátor 

 

Predmetná Výzva OR v pôvodnom znení a v úplnom znení vo forme so sledovaním zmien vykonaných 

v zmysle tohto Usmernenia k Výzve OR č. 1 sú prístupné v rámci „Archívu dokumentov“ na 

www.vytvor.me / link : https://www.vytvor.me/archiv-dokumentov a 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 NA ZÁKLADE USMERNENIA 

Usmernenie k Výzve OR č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 

06.03.2020. 

Zmeny vykonané týmto Usmernením k Výzve OR č. 1 sa vzťahujú na všetky Žiadosti o zaradenie 

subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených realizátorov riadne predložené v rámci 

Výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených 

realizátorov v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku  

a na všetky Zmluvy o spolupráci v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie subjektu 

kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených realizátorov v rámci národného projektu Podpora 

rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. 

 

http://www.vytvor.me/
http://www.vytvor.me/
https://www.vytvor.me/archiv-dokumentov
http://www.siea.sk/
http://www.siea.sk/metodicke-dokumenty/

