Sumarizácia termínových zmien vo Výzvach KV dotknutých Usmernením č.04 a dôležité
informácie :

ZMENY TERMÍNOV – základný prehľad :

OBSAH

Pôvodný termín

Nový termín

Dátum ukončenia on-line elektronickej
registrácie Žiadostí o KV (dátum do

Do 30.06.2019 (BSK)
Do 31.07.2019 (Regióny SR
mimo BSK)

Do 11.09.2019

Do 30.09.2019

Do 15.11.2019

ktorého je možné nové žiadosti on-line
registrovať na www.vytvor.me )

Riadne podávanie skompletizovaných
a úplných žiadostí
t.j. úkon, ktorému predchádza výzva na
predloženie ŽoKV od priradeného
administrátora

Hraničný a konečný termín ukončenia
Projektu žiadateľa o KV
Do 15.11.2019
t.j. predloženie Žiadosti o PREPLATENIE
KV po ukončení spolupráce
s oprávneným realizátorom , ktorá môže
trvať max. 6 mesiacov.

Do 16.03.2020

Dôležité informácie k jednotlivým krokom :
a) Úplné a skompletizované Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho
vouchera je možné – príručkami stanoveným spôsobom – predkladať až do 15.11.2019
b) Všetci záujemcovia o kreatívne vouchre, ktorí správne vykonali elektronickú registráciu
a rezerváciu zdrojov sú postupne pridelenými administrátormi oslovovaní.

c)

Finančné zdroje ku každej elektronickej registrácii zostávajú rezervované až do úplného
ukončenia procesu, ktorým jednotliví žiadatelia prechádzajú

d) Žiadosť o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera Žiadateľ kompletizuje až
na základe e-mail výzvy od prideleného administrátora SIEA, ktorej prílohou sú predvyplnené
povinné formuláre
e) Poradie, v ktorom administrátor oslovuje pridelených registrovaných žiadateľov ovplyvňujú
primárne predpokladané termíny realizácie projektu, ktoré uviedol záujemca vo svojej
registrácii
f)

Termíny, v ktorých sa reálne uskutoční spolupráca medzi Príjemcom Kreatívneho vouchera
a ním vybratým Oprávneným realizátorom sú – v zmysle príslušnej riadiacej dokumentácie flexibilné a je možné ich meniť / prispôsobovať potrebám Príjemcu KV a to až do vystavenia
originálu Kreatívneho vouchera zo strany SIEA (t.j. do finálneho posúdenia Zmluvy PP-OR) .
Zachované musí byť len pravidlo, že začiatok plnenia zo zmluvy PP-OR (t.j. začiatok
poskytovania služby, alebo tvorby diela zo strany Oprávneného realizátora, nesmie byť pred
riadnym podaním skompletizovanej Žiadosti o KV a koniec ich spolupráce nesmie byť po
termíne stanovenom Výzvou KV)

g) Hraničný a konečný termín ukončenia Projektu žiadateľa o KV t.j. predloženie Žiadosti
o PREPLATENIE KV po ukončení spolupráce s oprávneným realizátorom , ktorá môže trvať max.
6 mesiacov je stanovený na 16.03.2020 . ODPORÚČA sa preto plánovať a stanovovať si termíny
ukončenia spolupráce s Oprávneným realizátorom pred týmto termínom tak, aby Príjemcovi
KV zostal dostatok času na skompletizovanie úplnej Žiadosti o preplatenie KV.

Dôležité upozornenie :

Prosíme všetkých Žiadateľov o kreatívne vouchre aby ku kompletizácii predkladaných Žiadostí
o kreatívne vouchre pristupovali maximálne zodpovedne a dôsledne, a aby pri tom spolupracovali
s osobami, ktoré sú zodpovedné za vedenie ich účtovníctva – t.j. so svojimi internými, alebo externými
ekonómami a/alebo účtovníkmi.
Nedôsledne a neúplne vyplnené Žiadosti o KV musia byť vracané žiadateľom na doplnenie, čo výrazne
preťažuje administratívne kapacity na strane SIEA a spomaľuje celý systém poskytovania kreatívnych
voucherov.
Odporúčame všetkým dôkladné naštudovanie Príručky pre Žiadateľa o KV a Príručky pre Príjemcu KV
a využitie možnosti odkonzultovania všetkých svojich otázok - pred rozhodnutím uchádzať sa
o kreatívny voucher - s našimi pracovníkmi na Konzultačných centrách NP PRKP v Bratislave
a Košiciach (telefonicky a e-mail k dispozícii pre záujemcov o KV z celého Slovenska)

