
Eurofondy na podporu 
kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu

pracovné raňajky



Agenda

• Predstavenie plánovanej výzvy
• Ako požiadať o príspevok
• Kritériá výberu projektov a schvaľovací proces
• Diskusia



Predstavenie 
aktuálnej výzvy



Indikatívna alokácia na výzvu

50 000 000 EUR
48 mil. EUR – menej rozvinuté regióny

2 mil. EUR – viac rozvinuté regióny



Termíny

• Vyhlásenie výzvy: 17.10.2016

• Uzávierka výzvy: 28.2.2017



Cieľ decentralizovanej podpory

• podpora malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu

• podpora tvorby pracovných miest v KKP



Oprávnené aktivity - hlavné

1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku  nevyhnutného pre výrobu a inovácie,

2. Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, 
zariadení
§ oprávnené budú úpravy interiéru budov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu,

§ nemôže byť samostatnou aktivitu, iba v kombinácii s aktivitou 1

3. Podpora marketingových aktivít 
§ účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových 

stratégií pre miestne produkty, a pod.

4. Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie mimo 
kreatívneho centra
§ s výnimkou prenájmu priestorov určených výhradne na maloobchodný predaj

5. Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby 
pracovných miest.
§ výroba produktov (tovarov a služieb) – na úrovni prototypu a/alebo malosériovej výroby
§ nemôže byť samostatnou aktivitu, iba v kombinácii s aktivitami 1, 2, 3 alebo 4



Oprávnené aktivity - podporné

• Príprava žiadosti o NFP
• Verejné obstarávania
• Riadenie projektu
• Publicita a informovanosť



Oprávnení žiadatelia

• Slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Týka sa 
písmena: 

§ b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, 
hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď.), 

§ d) pod číslom 8 - Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10 - Reštaurátor 
kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia

• Fyzické  osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území 
SR,

• Právnické osoby podľa písm. a) ods. 2,  § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR,

• Neziskové organizácie, občianske združenia



Oprávnení žiadatelia vo vzťahu k odvetviu KKP

Právna forma

Oblasti KKP

Kultúrne
jadro

Kultúrny
priemysel

Kreatívny
priemysel

Slobodné 
povolania oprávnený oprávnený oprávnený

Fyzické osoby -
živnostníci oprávnený oprávnený neoprávnený

Právnické osoby oprávnený oprávnený neoprávnený
O.Z., n.o. oprávnený oprávnený neoprávnený



Kultúrne	jadro

Kultúrne	dedičstvo,	
archívy	a	knižnice

Vizuálne	umenie

Scénické	umenie

Umelecké	vzdelávanie

Remeselná	výroba

Kultúrny	
priemysel

Literatúra	a	tlačené	
médiá

Hudba,	audiovízia	a	
multimédiá

Kreatívny	
priemysel

Dizajn

Architektúra

Reklama

Rozdelenie oblastí KKP na Slovensku podľa definície KEA

Zdroj: KEA;	THE	ECONOMY	OF	CULTURE	IN	EUROPE;	2006 ,	
získané	z	http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf



Oblasti KKP podľa NACE kódov
Členenie KEA Oblasť Kód 

NACE Názov NACE

 9101 Činnosti knižníc a archívov
 9102 Činnosti múzeí

 9103 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických 
zaujímavostí

4778 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach 
(činnosti komerčných umeleckých galérií)

časť 
sekcie F Stavebníctvo (renovovanie a reštaurovanie historických pamiatok a budov)

 9003 Umelecká tvorba
 7420 Fotografické činnosti

2370 Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa (výroba sôch, iných ako 
umelecké originály)

3319 Oprava ostatných prístrojov

 9001 Scénické umenie
 9002 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
 9004 Prevádzka kultúrnych zariadení

7490 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n. (činnosti osobných 
agentov alebo  agentúr  divadelných alebo iných umelcov)

7810 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania (castingové činnosti)

Remeselná výroba n/a n/a (samostatne definované)

Kultúrne dedičstvo, 
archívy a knižnice

Kultúrne jadro Vizuálne umenie

Scénické umenie



Tvorba a výroba produktov s vysokou estetickou hodnotou
inšpirovanou buď tradičnými technikami či vzormi alebo individuálnou umeleckou kreativitou

Malosériová výroba a vysoký podiel profesionálnej ručnej práce
pričom niektoré časti výrobného procesu môžu byť, pri použití inovatívnych technológií a vysoko 
technologických nástrojov, vykonané  aj prostredníctvom mechanických a automatických strojných 
zariadení.

Remeselná výroba – špecifické vymedzenie

Oblasť Kód 
ISCO Názov skupiny povolaní ISCO Zahrnutie 

do KKP
7312 Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov úplne
7313 Výrobcovia šperkov a výrobkov z drahých kovov úplne
7314 Výrobcovia keramiky a hrnčiari úplne
7315 Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla úplne
7316 Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptači úplne

7317 Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný 
materiál úplne

7318 Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný 
materiál úplne

7319 Umeleckí remeselníci inde neuvedení (napr. 
výrobcovia hračiek a pod.) úplne

7522 Stolári − výrobcovia výrobkov z dreva čiastočne
7535 Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci
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Oblasti KKP podľa NACE kódov



Oprávnené výdavky (1)

Pre aktivitu 1: Obstaranie hmotného a nehmotného majetku
• výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
• výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
• výdavky na obstaranie krátkodobého majetku

Pre aktivitu 2: Rekonštrukcia interiéru budov
• výdavky na rekonštrukciu, modernizáciu interiéru budov

Pre aktivitu 3: Marketingové aktivity
• výdavky súvisiace s účasťou žiadateľa na workshopoch, veľtrhoch, výstavách,
• výdavky súvisiace s propagáciou miestnych výrobkov,
• výdavky súvisiace so spracovaním marketingových stratégií,
• výdavky na marketingovú prezentáciu a propagáciu.



Oprávnené výdavky (2)

Pre aktivitu 4: Prenájmy priestorov alebo techniky
• výdavky na prenájom priestorov a techniky

Pre aktivitu 5: Podpora kreatívnej tvorby
• výdavky súvisiace s kreatívnou tvorbou, tvorbou nových produktov, inováciou 

existujúcich produktov:
§ mzdy – výlučne na dohody o vykonaní práce/pracovnej činnosti
§ cestovné  náhrady
§ obstaranie služieb
§ nákup materiálu na výrobu

Pre podporné aktivity
• mzdové výdavky – na riadenie projektu
• služby – riadenie projektu, realizácia VO, príprava ŽoNFP, publicita a informovanosť



Výška a intenzita pomoci

Viac rozvinutý 
región (BSK)

Menej rozvinutý 
región (mimo BSK)

Mikropodnik
(0 – 9 zamestnancov, 
2 mil. EUR)

95 % 95 %

Malý podnik
(10-49 zamestnancov,
2-10 mil. EUR)

75 % 85 %

Stredný podnik 
(50-250 zamestnancov, 
10-50 mil. EUR)

55 % 75 %

Výška pomoci = min. 50 000 a max. 200 000 EUR



Finančné limity pre jednotlivé výdavky

Skupiny výdavkov Aktivita Finančný limit

Celkové
oprávnené	
výdavky

Priame
výdavky

1.	Obstaranie	hmotného nehmotného	
majetku bez	limitu

2.	Rekonštrukcia interiéru	budov 10%	z	celkových oprávnených	
výdavkov

3.	Marketingové aktivity bez	limitu

4.	Prenájom	priestorov alebo	techniky bez	limitu

5.	Podpora kreatívnej	tvorby 40%	z	celkových oprávnených	
výdavkov

Nepriame	
výdavky

Príprava žiadosti	o	NFP,	VO,	riadenie	
projektu,	publicita

10% z	priamych	výdavkov	zároveň	
max.	500	EUR	na	publicitu



Oprávnené miesto realizácie projektu

• viac rozvinuté regióny SR
§ Bratislavský kraj

• menej rozvinuté regióny SR
§ Trnavsky, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, 

Prešovský a Košický kraj

Pre posúdenie oprávnenosti miesta realizácie projektu sa 
posudzuje miesto fyzickej realizácie projektu nie sídlo 
žiadateľa.



Podmienky poskytnutia pomoci (1)

ü Žiadateľ nie je dlžníkom na daniach
ü Žiadateľ nie je dlžníkom poistného na sociálnom poistení
ü Žiadateľ nie je dlžníkom na zdravotnom poistení
ü Žiadateľ nie je podnik v ťažkostiach
ü Žiadateľ spĺňa definíciu malého a stredného podniku
ü Žiadateľ spĺňa podmienky pre poskytnutie minimálnej pomoci –

kumulácia pomoci – 200 tis. EUR
ü Žiadateľ nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný 

podnik 
ü Finančná spôsobilosť žiadateľa na spolufinancovanie projektu



Podmienky poskytnutia pomoci (2)

üŽiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania

üŽiadateľ má povinnosť vytvoriť pracovné miesta počas 
realizácie projektu

üŽiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy 
a povolenia na realizáciu aktivít projektu

üŽiadateľ vyhlásil verejné obstarávanie na aktivity projektu



Merateľné ukazovatele

• kvantitatívne vyjadrenie výsledkov projektu
• k ich plneniu sa žiadateľ zmluvne zaväzuje

ØNárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
• Žiadateľ je povinný vytvoriť pracovné miesta najneskôr ku dňu 

ukončenia projektu a udržať ich minimálne 36 mesiacov po ukončení 
finančnej podpory z NFP.

• Povinný ukazovateľ pri všetkých projektoch

Ø Počet novovytvorených pracovných miest pre neaktívne 
a nezamestnané osoby
• nepovinný ukazovateľ – zohľadnený pri hodnotení projektu



Ako požiadať o 
príspevok



Spôsob vypracovania a predloženia žiadosti o NFP

• formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)
§ dokument, ktorým žiadateľ žiada príspevok
§ vypracováva sa na základe dokumentov zverejnených spolu s výzvou –

príručka pre žiadateľa a pod.
§ vypracováva sa prostredníctvom webovej aplikácie na www.itms2014.sk

– nutné mať vytvorené konto
§ predkladá sa:

o v elektronickej verzii
o v papierovej verzii – 1 originál a 2 identické kópie

§ súčasťou sú povinné prílohy



Povinné prílohy k žiadosti o NFP

• dopĺňajú informácie uvedené v žiadosti o NFP
• deklarujú splnenie podmienok poskytnutia pomoci



Povinné prílohy k žiadosti o NFP (1)

1. Podrobný rozpočet projektu
2. Podnikateľský plán
3. Finančná analýza
4. Test podniku v ťažkostiach
5. Doklad o oprávnení podnikať
6. Sumárne čestné vyhlásenie
7. Výpis z registra trestov žiadateľa
8. Preukázania vlastníckych alebo iných práv k nehnuteľnostiam



Povinné prílohy k žiadosti o NFP (2)

9. Rozhodnutie príslušného stavebného úradu
10. Podklady pre určenie predpokladanej hodnoty  zákazky
11.Účtovná závierka
12. Modelové vyhlásenie pre určenie štatútu MSP
13.Čestné vyhlásenie k odvetviam KKP
14.Prehľad poskytnutej pomoci za posledné 3 fiškálne roky



Kritériá pre výber 
projektov



Schéma hodnotiaceho procesu

Predloženie 
ŽoNFP na SO Registrácia ŽoNFP

Administratívne 
overenie

Doplnenie chýbajúcich 
náležitostí

Odborné 
hodnotenie

Aplikácia hodnotiacich 
kritérií

Výber projektov Aplikácia výberových 
kritérií



Hodnotiace kritériá

• slúžia na odborné hodnotenie predložených žiadostí o NFP
• typy hodnotiacich kritérií:

• vylučujúce kritériá – áno/nie
• bodovacie kritériá – počet bodov

• hodnotené oblasti:
• príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledok OP a PO
• navrhovaný spôsob realizácie projektu
• administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
• finančná a ekonomická stránka projektu



Oblasť hodnotenia P. č. Kritérium Typ kritéria Hodnotenie

1. Príspevok  
navrhovaného  

projektu  k cieľom  
a výsledkom  OP a  

PO3

1.1 Súlad projektu s programovou stratégiou a intervenčnou logikou IROP PO3 Vylučujúce áno/nie

1.2 Príspevok projektu k cieľom špecifického cieľa 3.1 – NFP na 1 prac.  miesto Bodovacie 15/10/5/0

1.3 Príspevok projektu k tvorbe pracovných miest pre skupiny neaktívnych alebo nezamestnaných 
osôb Bodovacie 5/3/0

1.4 Príspevok projektu k národným strategickým dokumentom v oblasti KKP Bodovacie 5/3/0

2. Navrhovaný 
spôsob realizácie 

projektu

2.1 Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu k východiskovej situácii a k 
stanoveným cieľom projektu Bodovacie 5/3/0

2.2 Posúdenie vhodnosti navrhovaných aktivít z vecného a časového hľadiska Bodovacie 5/3/0

2.3 Posúdenie primeranosti a reálnosti plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov s ohľadom 
na časové, finančné a vecné hľadisko Bodovacie 5/3/0

2.4 Stupeň prežitia podniku Bodovacie 5/3/0
2.5 Stupeň inovácie produktu alebo služby Bodovacie 10/5/0
2.6 Stupeň kooperácie projektu s lokálnymi produkčnými systémami Bodovacie 5/3/0
2.7 Príspevok projektu k podpore najmenej rozvinutých okresov Bodovacie 3/0

3. Administratívna a 
prevádzková 

kapacita žiadateľa

3.1 Kapacita žiadateľa na realizáciu projektu Bodovacie 5/3/0
3.2 Kapacita žiadateľa na riadenie projektu Bodovacie 5/3/0
3.3 Kapacita žiadateľa na prevádzkovanie projektu Bodovacie 5/3/0

4. Finančná a 
ekonomická stránka 

projektu

4.1 Účelnosť a vecná oprávnenosť výdavkov projektu Vylučujúce áno/nie
4.2 Efektívnosť a hospodárnosť výdavkov projektu Vylučujúce áno/nie
4.3 Finančná udržateľnosť projektu Vylučujúce áno/nie
4.4 Miera vecnej oprávnenosti výdavkov projektu Bodovacie 5/3/0
4.5 Štruktúra a správnosť rozpočtu Bodovacie 5/3/0

4.6 Spolufinancovanie výdavkov nad rámec minimálneho kofinancovania podľa schémy pomoci Bodovacie 5/4/3/2/1/0



Podmienky splnenia hodnotiacich kritérií

• odpoveď „áno“ na všetky vylučujúce kritériá

• min. 60% celkového počtu bodov zo všetkých bodovacích 
kritérií 

• min. 50% počtu bodov za danú oblasť hodnotenia



Výberové kritériá

• aplikujú sa v prípade, keď finančná alokácia výzvy nepostačuje na 
financovanie všetkých projektov, ktoré splnili podmienky odborného 
hodnotenia

• výberové kritérium:
§ Celkový počet bodov v odbornom hodnotení

• v prípade rovnosti bodov je rozlišovacím kritériom
§ Celková výška žiadaného NFP je 1 vytvorené pracovné miesto



Diskusia


