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. 5
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.5)
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_RRB119 ,KV_D_RR119,KV_P_RR119, KV_R_RR119

Pozn.: Zmeny sa týkajú najmä zvýšenia časovej dotácie na administráciu riadne podaných Žiadostí o poskytnutie pomoci de
minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v časti : vyžiadané opravy a doplnenia predkladanej dokumentácie, ako aj
zvýšenia časovej dotácie na realizáciu projektov úspešných Žiadateľov o KV.

Dátum vydania usmernenia k Výzvam KV č. 5 : 20.02.2020
Dátum účinnosti usmernenia k Výzvam KV č. 5 : 20.02.2020
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1. CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom usmernenia č.5 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.5“), vydaného v rámci implementácie národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na
Slovensku - kód projektu v ITMS 2014+ : 313000J874 (ďalej ako “NP PRKP”), je zohľadnenie
pretrvávajúcej častej formálnej chybovosti na strane žiadateľov a s tým súvisiacej mimoriadnej
administratívnej náročnosti procesov určených na opravy a doplnenia predkladaných dokumentov
v stanovených termínoch, resp. v termínoch predĺžených na základe schválenej požiadavky žiadateľa,
bez toho, aby bol neúmerne skracovaný čas určený na samotnú realizáciu podporovaného projektu,
ktorým je spolupráca úspešného žiadateľa s oprávneným realizátorom z vybraného odvetvia
kreatívneho priemyslu, premietnuté do predĺženia 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 k Výzvam KV č. 5 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. 5 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 s kódovým označením: KV_A_RB119, KV_D_RB119,
KV_P_RB119 a KV_R_RB119, 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 16.03.2020.
Znenie po zmene :
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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 15.05.2020
Zdôvodnenie:
V systéme poskytovania kreatívnych voucherov pretrváva pomerne častá formálna chybovosť na
strane žiadateľov, ktorá sa prejavuje najmä v súvislosti s povinným preukazovaním ich oprávnenosti
a v súvislosti s úplnosťou predkladaných povinných dokumentov. Táto chybovosť zapríčiňuje potrebu
vystavovania a administrácie veľkého množstva Výziev na opravu a/alebo doplnenie predložených
dokumentov a ich opätovného kontrolovania a vyhodnocovania, čo mimoriadne spomaľuje celý proces
administrácie systému kreatívnych voucherov a preťažuje administratívne kapacity na strane SIEA.
Opakovane tak dochádza k situáciám, kedy je nutné množstvo procesov jednotlivých žiadateľov, ktorí
sú „ďalší v poradí“, dočasne pozastaviť z administratívnych dôvodov na strane SIEA a v lehotách,
pôvodne určených na plynulú administráciu riadne podaných žiadostí o KV, sa - v nepredpokladanom
rozsahu - venovať procesom súvisiacim s lehotami poskytnutými na opravu a/alebo doplnenia
dokumentov žiadateľov, ktorí museli byť vyzvaní na opravy/doplnenia.
Podstatou systému poskytovania kreatívnych voucherov je však najmä aktivácia profesionálnej
a úspešnej spolupráce medzi oprávnenými realizátormi z podporovaných odvetví kreatívneho
priemyslu a podporenými malými a strednými podnikateľmi, ktorá – na rozdiel od vyššie uvedenej
pretrvávajúcej formálnej chybovosti – viditeľne akceleruje a prináša čoraz viac pozitívnych výstupov,
čím prispieva k napĺňaniu hlavných cieľov implementácie NP PRKP.
Najmä s ohľadom na tento fakt a s cieľom ponechať dostatočný časový priestor na jej realizáciu
všetkým úspešným žiadateľom o KV - teda aj takým, ktorým do nadobudnutia účinnosti tohto
Usmernenia k Výzvam KV č.5 ešte nebol vystavený originál kreatívneho vouchera - sa obdobie,
v ktorom je možné túto spoluprácu medzi oprávnenými realizátormi z podporovaných odvetví
kreatívneho priemyslu a podporenými malými a strednými podnikateľmi realizovať, predlžuje na čas
dostatočný na administratívne spracovanie všetkých žiadostí, zohľadňujúci aj pretrvávajúci výskyt
veľkého množstva formálnych pochybení na strane žiadateľov.
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_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 16.03.2020.
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 15.05.2020
Zdôvodnenie: detto ako zdôvodnenie zmeny 2.A (viď. vyššie)
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2.C V texte Príručky pre žiadateľa o KV_R_2019 v časti 4.1 Preukazovane a spôsob overovania
splnenia podmienok poskytnutia KV, v bode 2.3 Kategória podmienok poskytnutia pomoci: Ďalšie
podmienky poskytnutia KV / podmienka 2.3.4:
Pôvodné znenie :
2.3.4

Časová
oprávnenosť
realizácie
projektu
žiadateľa o KV

Maximálna celková dĺžka
realizácie Projektu žiadateľa
o KV je stanovená na 6
mesiacov.
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, KV_D_RB119,
KV_R_RB119
a
KV_P_RB119
je 16.03.2020
Koniec platnosti konkrétneho
kreatívneho vouchera je daný
stanoveným
dátumom
ukončenia
realizácie
konkrétneho
Projektu
žiadateľa o KV / Príjemcu KV.

Žiadateľ za účelom preukázania
splnenia tejto podmienky poskytnutia
príspevku predkladá Žiadosť o KV.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky
poskytnutia
príspevku
primárne
prostredníctvom overenia údajov
poskytnutých žiadateľom v Žiadosti
o KV a následne ich overuje v súvislosti
s kontrolou povinných ustanovení
Zmluvy PP-OR a kontrolou Žiadosti
o preplatenie KV.

Maximálna celková dĺžka
realizácie Projektu žiadateľa
o KV je stanovená na 6
mesiacov.
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, KV_D_RB119,
KV_R_RB119
a
KV_P_RB119

Žiadateľ za účelom preukázania
splnenia tejto podmienky poskytnutia
príspevku predkladá Žiadosť o KV.
SIEA overuje splnenie tejto podmienky
poskytnutia
príspevku
primárne
prostredníctvom overenia údajov
poskytnutých žiadateľom v Žiadosti
o KV a následne ich overuje v súvislosti
s kontrolou povinných ustanovení
Zmluvy PP-OR a kontrolou Žiadosti
o preplatenie KV.

Znenie po zmene :
2.3.4

Časová
oprávnenosť
realizácie
projektu
žiadateľa o KV
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je 15.05.2020
Koniec platnosti konkrétneho
kreatívneho vouchera je daný
stanoveným
dátumom
ukončenia
realizácie
konkrétneho
Projektu
žiadateľa o KV / Príjemcu KV.

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

2.D V texte všetkých úvodných prehľadov 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,
tvoriacich tzv. “vizitku Výzvy KV“ zverejňovanú v prehľade aktuálnych Výziev KV na webstránke
www.vytvor.me
Pôvodné znenie :
Hraničný a konečný termín ukončenia Projektu žiadateľa o KV podporeného v rámci tejto výzvy:
16.03.2020
Znenie po zmene :
Hraničný a konečný termín ukončenia Projektu žiadateľa o KV podporeného v rámci tejto výzvy:
15.05.2020
Zdôvodnenie: detto ako zdôvodnenie zmeny 2.A (viď. vyššie)

2.E 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 textové úpravy.
Pôvodné znenie textu (na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek kontexte a skloňovaní):
Operačný program
Prioritná os
Špecifický cieľ
Poskytovateľ

Operačný program Výskum a inovácie
3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Ministerstvo
hospodárstva
Slovenskej
republiky
ako
sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie
konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
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Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program
Výskum a inovácie.

Znenie textu po zmene (na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek kontexte a skloňovaní):
Operačný program
Prioritná os
Špecifický cieľ
Poskytovateľ

Operačný program Integrovaná infraštruktúra
11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 12 Rozvoj
konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
12.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný
program Integrovaná infraštruktúra.

Zdôvodnenie:
Formálna úprava zohľadňujúca zmenu operačného programu, v rámci ktorého je NP PRKP v aktuálnom
čase implementovaný

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
čiernobielom prevedení ):

(na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek kontexte, vo farebnom, alebo

Grafické prevedenie po zmene (na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek kontexte, vo farebnom, alebo
čiernobielom prevedení ):

Zdôvodnenie:
Formálna úprava zohľadňujúca zmenu operačného programu, v rámci ktorého je NP PRKP v aktuálnom
čase implementovaný
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Usmernením k Výzvam KV č. 5 sa v plnom rozsahu nahrádza:
- text dotknutých pasáží 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)

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. 5 sú prístupné v rámci „Archívu dokumentov“ 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. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od
20.02.2020.
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky Žiadosti o poskytnutie KV riadne predložené
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_RR119, KV_D_RR119, KV_P_RR119, KV_R_RR119
KV_A_RB119 ,KV_D_RB119,KV_P_RB119, KV_R_RB119

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_RR119, KV_D_RR119, KV_P_RR119, KV_R_RR119
KV_A_RB119 ,KV_D_RB119,KV_P_RB119, KV_R_RB119
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