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. 4
k
Zmene riadnych výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis
prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho
priemyslu na Slovensku 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 Výzvam KV č.4)
Dotknuté odvetvia KP :
ARCHITEKTÚRA, DIZAJN, PROGRAMOVANIE - IKT, REKLAMA a MARKETING
Dotknuté Výzvy :
Kód výzvy
Kód výzvy

KV_A_RB119, KV_D_RB119, KV_P_RB119, KV_R_RB119
KV_A_RR119, KV_D_RR119, KV_P_RR119, KV_R_RR119

Pozn.: Zmeny sa týkajú zvýšenia zrozumiteľnosti, zlepšenia administrácie systému poskytovania KV, zvýšenia rozsahu jeho
proklientských mechanizmov a zvýšenia časovej dotácie na administráciu riadne vykonaných elektronických registrácií
a rezervácií zdrojov, ako aj zvýšenia časovej dotácie na realizáciu projektov úspešných Žiadateľov o KV.

Dátum vydania usmernenia k Výzvam KV č. 4 : 21.08.2019
Dátum účinnosti usmernenia k Výzvam KV č. 4 : 21.08.2019
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1. CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom usmernenia č. 4 k dotknutým Výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de
minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja
kreatívneho priemyslu na Slovensku 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 Výzvam KV č.4“), vydaného v rámci implementácie národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho
priemyslu na Slovensku -kód projektu v ITMS 2014+ : 313000J874 (ďalej ako “NP PRKP”), je predĺženie
koncových termínov dotknutých etáp systému poskytovania kreatívnych voucherov, spresnenie
popisov postupov súvisiacich s lehotami na doručovanie a zohľadnenie nadobudnutia účinnosti
Dodatku č. 2 Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku - Schéma DM – 1 /2018.
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 k Výzvam KV č. 4 SIEA mení text dotknutých Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie
pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora
rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku a nadväzujúcich súvisiacich právnych dokumentov
(ktorými sú Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019 a Príručka pre príjemcu KV 2019, Vzor Zmluvy
o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera, záväzné vzory formulárov
a pod. - vrátane ich príloh) spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia
kreatívneho vouchera v rámci dotknutých výziev.
2. ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
Úpravy vyplývajúce z Usmernenia k Výzvam KV č. 4 boli vykonané v nasledovných dokumentoch:
2.A v texte všetkých aktuálne otvorených dotknutých Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie
pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora
rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku a vo všetkých súvisiacich právnych dokumentoch
(ktorými sú Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019 a Príručka pre príjemcu KV 2019, Vzor Zmluvy
o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera, záväzné vzory formulárov
a pod. - vrátane ich príloh):
Pôvodné znenie (na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek kontexte a skloňovaní):

...Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 1 Schéma DM-1 /2018
Znenie po zmene (na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek kontexte a skloňovaní):

...Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení neskorších
dodatkov - Schéma DM-1 /2018
Zdôvodnenie:
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Zohľadnenie legislatívnej zmeny
2.B v texte všetkých aktuálne otvorených dotknutých Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie
pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora
rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku s kódovým označením: KV_A_RB119, KV_D_RB119,
KV_P_RB119 a KV_R_RB119, v časti 1.2 Dĺžka trvania riadnej výzvy KV:
Pôvodné znenie :
Dátum ukončenia on-line elektronickej registrácie Žiadostí o KV

(dátum, do ktorého je možné nové žiadosti on-line registrovať na
www.vytvor.me)
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)

31.07.2019
30.09.2019

Znenie po zmene :
Dátum ukončenia on-line elektronickej registrácie Žiadostí o KV

(dátum, do ktorého je možné nové žiadosti on-line registrovať na
www.vytvor.me)
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)

11.09.2019
15.11.2019

Zdôvodnenie: Predĺženie koncových termínov dotknutých etáp systému poskytovania kreatívnych
voucherov s cieľom poskytnúť všetkým Žiadateľom o KV, ktorí majú riadne vykonanú elektronickú
registráciu a rezerváciu zdrojov, podať riadne a včas skompletizované Žiadosti o poskytnutie pomoci
prostredníctvom kreatívneho vouchera, s následným dostatočným časovým priestorom na kvalitnú
realizáciu projektov úspešných Žiadateľov o KV. Predĺženie možnosti vykonania elektronickej
registrácie a rezervácie zdrojov odstraňuje možnú diskrimináciu záujemcov vo vzťahu k záujmu
o realizačné obdobie po 15.11.2019.
2.C v texte všetkých aktuálne otvorených dotknutých Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie
pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora
rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku s kódovým označením: KV_A_RR119, KV_D_RR119,
KV_P_RR119 a KV_R_RR119, v časti 1.2 Dĺžka trvania riadnej výzvy KV:
Pôvodné znenie :
Dátum ukončenia on-line elektronickej registrácie Žiadostí o KV

(dátum, do ktorého je možné nové žiadosti on-line registrovať na
www.vytvor.me)
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)

30.06.2019
30.09.2019

Znenie po zmene :
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Dátum ukončenia on-line elektronickej registrácie Žiadostí o KV

(dátum, do ktorého je možné nové žiadosti on-line registrovať na
www.vytvor.me)
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)

11.09.2019
15.11.2019

Zdôvodnenie: Predĺženie koncových termínov dotknutých etáp systému poskytovania kreatívnych
voucherov s cieľom poskytnúť všetkým Žiadateľom o KV, ktorí majú riadne vykonanú elektronickú
registráciu a rezerváciu zdrojov, podať riadne a včas skompletizované Žiadosti o poskytnutie pomoci
prostredníctvom kreatívneho vouchera s následným dostatočným časovým priestorom na kvalitnú
realizáciu projektov úspešných Žiadateľov o KV. Predĺženie možnosti vykonania elektronickej
registrácie a rezervácie zdrojov odstraňuje možnú diskrimináciu záujemcov vo vzťahu k záujmu
o realizačné obdobie po 15.11.2019.
2.D v texte všetkých aktuálne otvorených dotknutých Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie
pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora
rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku s kódovým označením KV_A_RB119, KV_D_RB119,
KV_P_RB119 a KV_R_RB119 a KV_A_RR119, KV_D_RR119, KV_P_RR119 a KV_R_RR119, v časti 2.3
Kategória podmienok poskytnutia pomoci: Ďalšie podmienky poskytnutia KV / podmienka 2.3.4 :
Pôvodné znenie :
Posledným hraničným a konečným termínom ukončenia Projektu Žiadateľa o KV, ktorým je
predloženie Žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera po splnení všetkých náležitostí, a ktorý je
možné stanoviť v rámci tejto riadnej Výzvy KV je 15.11.2019.
Znenie po zmene :
Posledným hraničným a konečným termínom ukončenia Projektu Žiadateľa o KV, ktorým je
predloženie Žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera po splnení všetkých náležitostí a ktorý je
možné stanoviť v rámci tejto riadnej Výzvy KV je 16.03.2020
Zdôvodnenie: Predĺženie koncových termínov dotknutých etáp systému poskytovania kreatívnych
voucherov s cieľom poskytnúť možnosť všetkým Žiadateľom o KV, ktorí majú riadne vykonanú
elektronickú registráciu a rezerváciu zdrojov podať riadne a včas skompletizované Žiadosti
o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera s následným dostatočným časovým
priestorom na kvalitnú realizáciu projektov úspešných Žiadateľov o KV. Predĺženie možnosti vykonania
elektronickej registrácie a rezervácie zdrojov odstraňuje možnú diskrimináciu záujemcov vo vzťahu
k záujmu o realizačné obdobie po 15.11.2019.

2.E v texte Príručky pre žiadateľa o KV, v časti 2.3 Kategória podmienok poskytnutia pomoci : Ďalšie
podmienky poskytnutia KV v zmysle príslušnej riadnej Výzvy KV, podmienka 2.3.4. - Časová
oprávnenosť realizácie projektu žiadateľa o KV :
Pôvodné znenie :
Posledným hraničným a konečným termínom ukončenia Projektu Žiadateľa o KV, ktorým je
predloženie Žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera po splnení všetkých náležitostí, a ktorý je
možné stanoviť v rámci riadnych Výziev KV:
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KV_A_RB119 a KV_A_RR119,
KV_D_RB119 a KV_D_RR119,
KV_R_RB119 a KV_R_RR119
a
KV_P_RB119 a KV_P_RR119
je 15.11.2019
Znenie po zmene :
Posledným hraničným a konečným termínom ukončenia Projektu Žiadateľa o KV, ktorým je
predloženie Žiadosti o preplatenie kreatívneho vouchera po splnení všetkých náležitostí, a ktorý je
možné stanoviť v rámci riadnych Výziev KV:
KV_A_RB119 a KV_A_RR119,
KV_D_RB119 a KV_D_RR119,
KV_R_RB119 a KV_R_RR119
a
KV_P_RB119 a KV_P_RR119
je 16.03.2020
Zdôvodnenie: Predĺženie koncových termínov dotknutých etáp systému poskytovania kreatívnych
voucherov s cieľom poskytnúť všetkým Žiadateľom o KV, ktorí majú riadne vykonanú elektronickú
registráciu a rezerváciu zdrojov podať riadne a včas skompletizované Žiadosti o poskytnutie pomoci
prostredníctvom kreatívneho vouchera s následným dostatočným časovým priestorom na kvalitnú
realizáciu projektov úspešných Žiadateľov o KV. Predĺženie možnosti vykonania elektronickej
registrácie a rezervácie zdrojov odstraňuje možnú diskrimináciu záujemcov vo vzťahu k záujmu
o realizačné obdobie po 15.11.2019.
2.F v texte všetkých aktuálne otvorených dotknutých Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie
pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora
rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku s kódovým označením: KV_A_RB119, KV_D_RB119,
KV_P_RB119 a KV_R_RB119 a KV_A_RR119, KV_D_RR119, KV_P_RR119 a KV_R_RR119, v časti 1.8
Miesto a spôsob podania skompletizovaných a úplných Žiadosti o KV:
Pôvodné znenie :
Lehoty doručenia stanovené v príslušných ustanoveniach Príručky pre žiadateľa o KV_R_2019 sa
považujú za zachované, ak sú v nich definované dokumenty odoslané na prepravu najneskôr v
posledný deň stanovenej lehoty, resp. v prípade elektronického predkladania prostredníctvom
elektronickej schránky, ak sú odoslané najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty do elektronickej
schránky SIEA.
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Pokiaľ sa lehota doručenia v jednotlivých ustanoveniach Príručky pre žiadateľa o KV_R_2019 týka emailovej komunikácie, za deň doručenia predpísaného e-mailu sa považuje deň nasledujúci po dni jeho
zdokladovateľného odoslania povinným odosielateľom.
Znenie po zmene :
Lehoty doručenia stanovené v príslušných ustanoveniach Príručky pre žiadateľa o KV_R_2019
a Príručky pre Príjemcu KV_R_2019 sa považujú za zachované, ak sú v nich definované dokumenty
odoslané na prepravu najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty, resp. v prípade elektronického
predkladania prostredníctvom elektronickej schránky, ak sú odoslané najneskôr v posledný deň
stanovenej lehoty do elektronickej schránky SIEA.
Pokiaľ bol Žiadateľ o KV alebo Príjemca KV vyzvaný, v zmysle príslušných ustanovení Príručky pre
žiadateľa o KV_R_2019 a Príručky pre Príjemcu KV_R_2019, na doplnenie ním predložených
dokumentov, lehota na posúdenie skompletizovanej, doplnenej Žiadosti o KV alebo Žiadosti
o preplatenie KV začína – na strane SIEA – plynúť dňom riadneho doručenia vyžiadaného doplnenia.
Pokiaľ sa lehota doručenia v jednotlivých ustanoveniach Príručky pre žiadateľa o KV_R_2019 a Príručky
pre Príjemcu KV_R_2019 týka e-mailovej komunikácie, za deň doručenia predpísaného e-mailu sa
považuje deň nasledujúci po dni jeho zdokladovateľného odoslania povinným odosielateľom.
Zdôvodnenie: Spresnenie popisov postupov súvisiacich s lehotami na doručovanie.

2.G v texte všetkých aktuálne otvorených dotknutých Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie
pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora
rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku s kódovým označením: KV_A_RB119, KV_D_RB119,
KV_P_RB119 a KV_R_RB119 a KV_A_RR119, KV_D_RR119, KV_P_RR119 a KV_R_RR119, v časti 2.
Podmienky poskytnutia kreatívneho vouchera :
Pôvodné znenie :
SIEA je oprávnená kedykoľvek počas overovania Žiadosti o KV vyžiadať si od žiadateľa aj iné dokumenty,
resp. iný spôsob preukázania splnenia podmienky poskytnutia KV.
Žiadateľ o KV je v procese overovania podmienok poskytnutia KV povinný povereným pracovníkom
SIEA poskytnúť súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom pre jednoznačné overenie, či Žiadosť o KV, resp.
žiadateľ spĺňa podmienky poskytnutia KV. Neposkytnutie takejto súčinnosti, resp. neposkytnutie
všetkých relevantných informácií v požadovanej forme a rozsahu, môže mať za následok
neposkytnutie KV.
Žiadateľovi bude poskytnutá pomoc prostredníctvom preplatenia kreatívneho vouchera jedine
v prípade, že budú splnené všetky podmienky poskytnutia kreatívneho vouchera.
V prípade, že sa preukáže, že žiadateľ / príjemca pomoci neuviedol v Žiadosti o KV a jej prílohách
pravdivé, úplné a správne informácie, je SIEA, ako vykonávateľ Schémy, oprávnená žiadateľovi
neposkytnúť KV, resp. požadovať od Príjemcu vrátenie poskytnutej pomoci.
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Znenie po zmene :
SIEA je oprávnená kedykoľvek počas overovania Žiadosti o KV požadovať od žiadateľa aj iné
dokumenty, resp. iný spôsob preukázania splnenia podmienky poskytnutia KV.
Žiadateľ o KV je v procese overovania podmienok poskytnutia KV povinný povereným pracovníkom
SIEA poskytnúť súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom pre jednoznačné overenie, či Žiadosť o KV, resp.
žiadateľ spĺňa podmienky poskytnutia KV. Neposkytnutie takejto súčinnosti, resp. neposkytnutie
všetkých relevantných informácií v požadovanej forme a rozsahu, môže mať za následok
neposkytnutie KV.
Žiadateľovi bude poskytnutá pomoc prostredníctvom preplatenia kreatívneho vouchera jedine
v prípade, že budú splnené všetky podmienky poskytnutia kreatívneho vouchera. Pre splnenie tejto
podmienky je SIEA oprávnená vyžiadať si – v čase posudzovania Žiadosti o preplatenie KV - od žiadateľa
aj iné dokumenty, resp. požadovať iný spôsob preukázania splnenia podmienky poskytnutia KV,
viazanej na ktorúkoľvek fázu systému poskytovania kreatívnych voucherov.
V prípade, že sa preukáže, že žiadateľ / príjemca pomoci neuviedol v Žiadosti o KV a jej prílohách
pravdivé, úplné a správne informácie, je SIEA, ako vykonávateľ Schémy, oprávnená žiadateľovi
neposkytnúť KV, resp. požadovať od Príjemcu vrátenie poskytnutej pomoci.
Zdôvodnenie: Spresnenie popisov postupov, súvisiacich s overením oprávnenosti poskytnúť pomoc de
minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera.
2.H v texte všetkých aktuálne otvorených dotknutých Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie
pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora
rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku s kódovým označením: KV_A_RB119, KV_D_RB119,
KV_P_RB119, KV_R_RB119 KV_A_RR119, KV_D_RR119, KV_P_RR119 a KV_R_RR119, v časti 2.1
Kategória podmienok poskytnutia KV: Oprávnenosť žiadateľa a v texte Príručky pre žiadateľa o KV
v časti 2.1 Kategória podmienok poskytnutia KV: Oprávnenosť žiadateľa v zmysle príslušnej riadnej
Výzvy KV :
Pôvodné znenie :
2.1 Kategória podmienok poskytnutia KV: Oprávnenosť žiadateľa
P. Č.

Podmienka poskytnutia
KV

Popis podmienky poskytnutia KV

2.1.1

Právna forma

V rámci tejto riadnej Výzvy KV sú oprávnenými žiadateľmi
fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2
zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, ktoré spĺňajú všetky nasledovné
podmienky:
- sú MSP1,

1 Určujúcou definíciou mikro, malého a stredného podniku 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).
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sú registrované na území Slovenskej republiky,
vykonávajú podnikateľskú činnosť na území
Slovenskej republiky
- od začiatku podnikania oprávneného žiadateľa o KV
v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, ku dňu
riadneho podania skompletizovanej žiadosti o KV,
uplynulo viac ako 6 mesiacov2
Na účely tejto riadnej Výzvy KV sa v prípade žiadateľa,
ktorým je fyzická osoba oprávnená na podnikanie, sa za
bezúhonného považuje osoba, ktorá nebola právoplatne
odsúdená za trestný čin hospodársky, trestný čin proti
majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého
skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, resp.
že sa na túto osobu hľadí, akoby nebola odsúdená v
zmysle ustanovenia § 92 a /alebo ustanovenia § 93 zákona
č. 300 /2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov.
Žiadateľ, ako právnická osoba, nebol, ku dňu podania
žiadosti o KV, právoplatne odsúdený v zmysle zákona č. 91
/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Na účely tejto riadnej Výzvy KV sa za bezúhonného
považuje štatutárny orgán /člen štatutárneho orgánu
právnickej osoby, ktorý nebol právoplatne odsúdený za
trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo
iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková
podstata súvisí s predmetom podnikania, resp. že sa
naňho hľadí, akoby nebol /a odsúdený /á v zmysle
ustanovenia § 92 a /alebo ustanovenia § 93 zákona č. 300
/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení.
-

2.1.2

Podmienka bezúhonnosti
žiadateľa,
ktorým
je
fyzická osoba oprávnená
na podnikanie

2.1.3

Podmienka, že žiadateľ,
ktorým
je
právnická
osoba, nebol právoplatne
odsúdený

2.1.4

Podmienka bezúhonnosti
štatutárneho
orgánu
/člena
štatutárneho
orgánu právnickej osoby

2.1.5

Podmienka
nebyť
dlžníkom na sociálnom
poistení3
Podmienka
nebyť
dlžníkom
poistného
na zdravotnom poistení4
Podmienka,
že
voči
žiadateľovi nie je vedené
konkurzné konanie, nie je

2.1.6
2.1.7

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na zdravotnom poistení
v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné
zdravotné poistenie v SR.
Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie,
nie je v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nebol
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku5.

V prípade fyzických osôb oprávnených na podnikanie sa za začiatok podnikania považuje dátum vydania živnostenského
oprávnenia. V prípade osôb zapisovaných do obchodného registra sa za začiatok podnikania považuje dátum zápisu do
obchodného registra
2

3 Zákon

č. 461 /2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 581 /2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
5
Podmienka sa vzťahuje aj na konania začaté a neukončené podľa zákona č. 328 /1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších
predpisov, ktorý bol účinný pred zákonom č. 7 /2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpispov. Rovnako sa podmienka
vzťahuje na prípady zastavenia konkurzného konania alebo zrušenia konkurzného konania pre nedostatok majetku žiadateľa.
4
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2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

v konkurze, likvidácii alebo
v reštrukturalizácii
Podmienka
zákazu
vedenia
výkonu
rozhodnutia
voči
žiadateľovi

Voči žiadateľovi, nie je vedený výkon rozhodnutia (napr.
podľa zákona č. 233 /1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, a
/alebo zákona č. 563 /2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Podmienka neporušenia Žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zákazu nelegálnej práce a zamestnávania v predchádzajúcich piatich rokoch.
nelegálneho
zamestnávania za obdobie
5 rokov predchádzajúcich
podaniu ŽoNFP
Podmienka, že žiadateľ má Žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym
vysporiadané
finančné rozpočtom.
vzťahy
so
štátnym
rozpočtom
Podmienka,
že
voči KV nie je možné poskytnúť žiadateľovi, voči ktorému sa
žiadateľovi sa nenárokuje uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia
vrátenie
pomoci
na Komisie, ktorým bola táto štátna pomoc označená za
základe
rozhodnutia neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
Európskej komisie, ktorým
bola poskytnutá pomoc
označená za neoprávnenú
a
nezlučiteľnú
so
spoločným trhom
Podmienka, že žiadateľ nie Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach v zmysle
je podnikom v ťažkostiach Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a
reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach
(oznámenie Komisie 2014 /C249 /01).

Znenie po zmene :
2.1 Kategória podmienok poskytnutia KV: Oprávnenosť žiadateľa
P. Č.

Podmienka poskytnutia
KV

Popis podmienky poskytnutia KV

2.1.1

Právna forma

V rámci tejto riadnej Výzvy KV sú oprávnenými žiadateľmi
fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2
zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, ktoré spĺňajú všetky nasledovné
podmienky:
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-

sú MSP6,
sú registrované na území Slovenskej republiky,
vykonávajú podnikateľskú činnosť na území
Slovenskej republiky
od začiatku podnikania oprávneného žiadateľa o KV
v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, ku dňu
riadneho podania skompletizovanej žiadosti o KV,
uplynulo viac ako 6 mesiacov7

2.1.2

Podmienka, že žiadateľ,
ktorým
je
právnická
osoba, nebol právoplatne
odsúdený

Žiadateľ, ako právnická osoba, nebol ku dňu podania
žiadosti o KV právoplatne odsúdený v zmysle zákona č. 91
/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

2.1.3

Podmienka
nebyť
dlžníkom na sociálnom
poistení8
Podmienka
nebyť
dlžníkom
poistného
na zdravotnom poistení9
Podmienka,
že
voči
žiadateľovi nie je vedené
konkurzné konanie, nie je
v konkurze, likvidácii alebo
v reštrukturalizácii
Podmienka
zákazu
vedenia
výkonu
rozhodnutia
voči
žiadateľovi

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení.

2.1.4
2.1.5

2.1.6

2.1.7

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na zdravotnom poistení
v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné
zdravotné poistenie v SR.
Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie,
nie je v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nebol
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku10.

Voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia (napr.
podľa zákona č. 233 /1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, a
/alebo zákona č. 563 /2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Podmienka neporušenia Žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zákazu nelegálnej práce a zamestnávania v predchádzajúcich piatich rokoch.
nelegálneho
zamestnávania za obdobie
5 rokov predchádzajúcich
podaniu ŽoNFP

6 Určujúcou definíciou mikro, malého a stredného podniku 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).

V prípade fyzických osôb oprávnených na podnikanie sa za začiatok podnikania považuje dátum vydania živnostenského
oprávnenia. V prípade osôb zapisovaných do obchodného registra sa za začiatok podnikania považuje dátum zápisu do
obchodného registra
7

8 Zákon

č. 461 /2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 581 /2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
10
Podmienka sa vzťahuje aj na konania začaté a neukončené podľa zákona č. 328 /1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších
predpisov, ktorý bol účinný pred zákonom č. 7 /2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpispov. Rovnako sa podmienka
vzťahuje na prípady zastavenia konkurzného konania alebo zrušenia konkurzného konania pre nedostatok majetku žiadateľa.
9
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2.1.8

2.1.9

2.1.10

Podmienka, že žiadateľ má
vysporiadané
finančné
vzťahy
so
štátnym
rozpočtom
Podmienka,
že
voči
žiadateľovi sa nenárokuje
vrátenie
pomoci
na
základe
rozhodnutia
Európskej komisie, ktorým
bola poskytnutá pomoc
označená za neoprávnenú
a
nezlučiteľnú
so
spoločným trhom
Podmienka, že žiadateľ nie
je podnikom v ťažkostiach

Žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom.
KV nie je možné poskytnúť žiadateľovi, voči ktorému sa
uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe rozhodnutia
Komisie, ktorým bola táto štátna pomoc označená za
neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach v zmysle
Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a
reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach
(oznámenie Komisie 2014 /C249 /01).

Zdôvodnenie:
Zohľadnenie legislatívnej zmeny

Usmernením k Výzvam KV č. 4 sa v plnom rozsahu nahrádza:
- text dotknutých pasáží 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
a všetkých nadväzujúcich súvisiacich právnych dokumentov (ktorými sú Príručka pre žiadateľa
o KV_R_2019 a Príručka pre príjemcu KV 2019, Vzor Zmluvy o poskytnutí pomoci de minimis
prostredníctvom kreatívneho vouchera, záväzné vzory formulárov a pod. - vrátane ich príloh) –
v prípade zmeny 2.A.

Aktuálne platné znenia predmetných dokumentov sú umiestnené na www.vytvor.me
V sekcii KREATÍVNE VOUCHRE: Výzvy / Žiadateľ / Kreatívne vouchre
Predmetné Výzvy KV v pôvodnom znení a v úplnom znení vo forme so sledovaním zmien vykonaných
v zmysle tohto Usmernenia k Výzvam KV č. 4 sú prístupné prístupná v rámci „Archívu dokumentov“
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systému poskytovania KV 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 A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI o KV
Usmernenie k Výzvam KV č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 21.
08. 2019.
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky Žiadosti o poskytnutie KV riadne
predložené, resp. v budúcnosti predkladané v rámci Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie
pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora
rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
Kód výzvy
Kód výzvy

KV_A_RB119, KV_D_RB119, KV_P_RB119, KV_R_RB119
KV_A_RR119, KV_D_RR119, KV_P_RR119, KV_R_RR119

a na všetky Zmluvy o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera už účinné,
resp. v budúcnosti uzatvárané v rámci Výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de
minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja
kreatívneho priemyslu na Slovensku
Kód výzvy
Kód výzvy

KV_A_RB119, KV_D_RB119, KV_P_RB119, KV_R_RB119
KV_A_RR119, KV_D_RR119, KV_P_RR119, KV_R_RR119
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