Ako fungujú kreatívne vouchere
NÁRODNÝ PROJEKT SLOVENSKEJ INOVAČNEJ A ENERGETICKEJ AGENTÚRY
PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU
Operačný program Výskum a inovácie
AKTIVITA: Podpora kreatívneho priemyslu v regiónoch
AKTIVITA: Podpora kreatívneho priemyslu v BSK
PODAKTIVITA B: Stimulácia inovačného procesu v regiónoch/ v BSK s využitím výstupov
kreatívneho priemyslu

POSKYTOVANIE KREATÍVNYCH VOUCHEROV
•
•

•

•

Cieľom je podporiť spoluprácu mikro, malých a stredných podnikateľov (ďalej MSP)
a subjektov z oblasti kreatívneho priemyslu.
Kreatívny voucher predstavuje priamu finančnú podporu, realizovanú preplatením
časti finančných nákladov, ktoré MSP vynaloží v súvislosti s využívaním služieb, alebo
s nákupom diel od realizátorov, pôsobiacich v jednom zo 4 podporovaných odvetví:
architektúra, dizajn, reklama a marketing, IKT – počítačové programovanie.
Subjekty pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu, zverejnené v Galérii realizátorov,
môžu poskytnúť MSP svoje služby a/alebo vytvoriť pre nich diela, na ktoré je možné získať
podporu prostredníctvom kreatívneho vouchera – a to až do výšky 50% nákladov. Pri
prvých výzvach je to v prípade odvetvia architektúry maximálne do 10000 €,
v ostatných troch odvetviach do 5000 €.
Na kreatívne vouchere je počas trvania projektu do roku 2021 vyčlenených 7,5 milióna
€ s cieľom podporiť minimálne 1500 mikro, malých a stredných podnikov.

REALIZÁTOR
Základné kritériá:




Oprávneným realizátorom môže byť podnikateľ – fyzická alebo
právnická osoba, ktorá poskytuje služby a/alebo vytvára diela
v jednom alebo vo viacerých projektom podporovaných
odvetviach kreatívneho priemyslu: architektúra, dizajn, reklama
a marketing a IKT – počítačové programovanie.
Zároveň musí pôsobiť v príslušnom odvetví na trhu viac ako jeden
rok a mať vysporiadané svoje daňové a odvodové povinnosti
voči štátu.

VÝZVA PRE REALIZÁTOROV
Výzva pre realizátorov je otvorená od 20. júla 2018. Zaregistrovať sa možno na stránke
www.vytvor.me/galeria.html, kde môžu záujemcovia vyplniť elektronickú Žiadosť o zaradenie
subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených realizátorov. Na otvorenú výzvu sa
môžu realizátori prihlasovať priebežne.
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AKO REGISTROVAŤ REALIZÁTORA
Záujemca o registráciu najskôr predvyplní elektronickú žiadosť, kde uvedie svoje základné
identifikačné a kontaktné údaje.
Po odoslaní žiadosti vyplnia pracovníci projektu ďalšie údaje z verejne dostupných registrov
a overia oprávnenosť prihláseného subjektu.
Ak je žiadateľ oprávneným realizátorom, dostane na email notifikáciu, na základe ktorej si
skontroluje údaje a doplní informácie, zverejňované v rámci jeho profilu v Galérii realizátorov.
Po finálnom odoslaní údajov si stiahne vygenerovanú žiadosť a zmluvu o spolupráci,
dokumenty skompletizuje podľa zaslaných inštrukcií a doručí ich do SIEA.
Po nadobudnutí účinnosti zmluvy bude realizátor zaradený do Galérie realizátorov, v ktorej
majú realizátori priestor aj na prezentáciu svojich služieb a diel.

ŽIADATEĽ
Základné kritériá:


Žiadateľom o kreatívny voucher môže byť mikro, malý a stredný
podnik, so sídlom na celom území SR, v prípade, ak splní všetky
podmienky oprávnenosti stanovené vo výzve.

VÝZVY PRE ŽIADATEĽOV
Výzvy pre žiadateľov o kreatívne vouchere v odvetviach architektúra a dizajn budú vyhlásené
1. augusta 2018.
Výzvy pre žiadateľov o vouchere v odvetviach reklama a marketing a informačnokomunikačné technológie - programovanie SIEA plánuje vyhlásiť v septembri 2018.

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O VOUCHER
Podávanie žiadostí bude možné v termíne od 13. augusta 2018 do 31. decembra 2018, formou
registrácie na stránke www.vytvor.me/ziadatel, kde záujemcovia môžu predvyplniť Žiadosť o
poskytnutie kreatívneho vouchera.
Plné znenie Výziev bude zverejnené na stránke http://vytvor.me/vyzvy.html vždy v rámci
príslušného odvetvia.
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AKO ZAREGISTROVAŤ ŽIADATEĽA O VOUCHER
Žiadateľ najskôr vyplní na webovej stránke 1. časť žiadosti, kde uvedie svoje základné údaje,
v požadovanej štruktúre opíše zadanie vyžadovanej služby alebo diela a priloží vyhodnotenie
troch cenových ponúk od oslovených dodávateľov.
Pokiaľ dodávateľ s najnižšou cenovou ponukou ešte nemá zverejnený profil v galérii
realizátorov, musí si podať žiadosť o zápis do Zoznamu oprávnených realizátorov do piatich dní
od predloženia žiadosti o kreatívny voucher. V opačnom prípade podaná žiadosť nebude
ďalej posudzovaná.
Po odoslaní žiadosti vyplnia odborní pracovníci projektu ďalšie údaje z verejne dostupných
registrov a vykonajú prvotné overenie žiadateľa.
Ak je MSP oprávneným žiadateľom, dostane emailom predvyplnenú žiadosť spolu s povinnými
prílohami. Skontrolovanú a skompletizovanú žiadosť doručí SIEA.

SCHVAĽOVACÍ PROCES ŽIADOSTI O VOUCHER
Do 1. kola hodnotenia budú zaradené žiadosti o voucher s termínom ukončenia realizácie
do 31. októbra 2018.
Do 2. kola hodnotenia budú zaradené žiadosti o voucher s termínom ukončenia realizácie
do 31. januára 2019.
SIEA s úspešnými žiadateľmi uzatvorí zmluvu. Žiadateľ sa dňom účinnosti zmluvy stáva
príjemcom podpory.

REALIZÁCIA PROJEKTU
•
•
•

Príjemca podpory uzatvára s oprávneným realizátorom zmluvu, ktorá má projektom
stanovený minimálny rozsah, a v nasledujúcom období realizujú spolu projekt.
Po ukončení realizácie prijímateľ podpory predkladá SIEA žiadosť o preplatenie
kreatívneho vouchera.
Žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera obsahuje: identifikáciu prijímateľa, faktúru
oprávneného realizátora, potvrdenie o úhrade faktúry, čestné prehlásenie o ukončení
realizácie, nepovinnú dokumentáciu výstupu zo spolupráce s realizátorom, potvrdenie.

19.7.2018
Podrobnejšie informácie budú obsahovať jednotlivé výzvy.
Národný projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci operačného
programu Výskum a inovácie. Kód projektu v ITMS2014+: 313000J874
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