Dôvodová správa
Cez Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 / Prioritná os 3: Mobilizácia
kreatívneho potenciálu v regiónoch, (ďalej len „IROP“) bude vyhlásená výzva, v rámci ktorej,
samosprávne kraje môžu žiadať nenávratný finančný príspevok na vybudovanie a prevádzku
Kreatívnych centier. Výzva bude dvojkolová:
• 1. kolo – predkladanie projektových zámerov
• 2. kolo – predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Cieľom je vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského
ducha a podpora netechnologických inovácií a dopytu po kreatívnej tvorbe, ako aj
stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom
priemysle. Plánovaná výzva je jedinečnou príležitosťou pre KSK, aby v súlade s PHSR KSK
2016 – 2022 strategicky podporil rozvoj kreatívnej ekonomiky ako perspektívneho odvetvia
ekonomiky Košického kraja.
Uznesením č. 418/2016 Zastupiteľstva KSK dňa 17.10.2016 bol schválený investičný zámer
vybudovania Kreatívneho centra Košického kraja v areáli na Strojárenskej ulici č. 3
v Košiciach v rámci pripravovanej výzvy IROP. Investičný zámer KSK predkladal
Zastupiteľstvu KSK na schválenie z dôvodu potreby začatia prípravných prác
pre vypracovanie podkladov k plánovanej výzve. V tom čase Ministerstvo kultúry SR (ďalej
len „MK SR“) plánovalo vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov (1. kolo)
v prvom polroku 2017. Podľa aktuálnych informácií z MK SR, výzva na predkladanie
projektových zámerov (1. kolo) by mala byť vyhlásená v septembri 2017 a má byť otvorená
do februára 2018.
Na základe vyžiadaných informácií od sprostredkovateľského orgánu pre Prioritnú os 3:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch (MK SR), minimálna výška príspevku z EÚ
je 5 mil. € a maximálna výška oprávnených výdavkov je stanovená pre každý región
v regionálnych integrovaných územných stratégiách (RIÚS). Z toho vyplýva, že pre KSK je
určená maximálna výška oprávnených výdavkov v hodnote 20 941 176 €. Nenávratný finančný
príspevok predstavuje sumu 17 800 000 €. Model financovania je nasledovný: ERDF (EÚ) 85%
(max. 17 800 000 €) + štátny rozpočet 10% (max. 2 094 118 €) + vlastné zdroje 5% (max.
1 047 059 €).
Povinnou prílohou žiadosti má byť uznesenie zastupiteľstva o spolufinancovaní projektu.
V 1. kole postačuje predložiť uznesenie zastupiteľstva, v ktorom bude uvedená indikatívna
výška spolufinancovania. V 2. kole výzvy je potrebné predložiť uznesenie o spolufinancovaní
projektu už s presnou sumou v súlade s rozpočtom projektu (podľa podrobného stavebného
a programového rozpočtu projektu). Druhé kolo výzvy (Výzva na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok) plánuje MK SR vyhlásiť do konca roku 2017 a má byť
otvorená do augusta 2018.
Pracovná skupina Úradu KSK pre prípravu projektu Kreatívneho centra, v spolupráci s ARR
Košice a zapojením odborníkov kultúrneho a kreatívneho priemyslu pripravuje nevyhnutné
podklady pre projektový zámer. Povinnou prílohou projektového zámeru má byť štúdia
uskutočniteľnosti a architektonická štúdia (stavebno-technická dokumentácia). Expertná
skupina vypracovala prvý návrh programov (služieb a aktivít) Kreatívneho centra pre oblasti
nové média, dizajn, remeslá, scénické a vizuálne umenie.
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Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadame Zastupiteľstvo KSK o schválenie zabezpečenia
finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom „Kreatívne centrum Košického
kraja“ a o schválenie spolufinancovania projektu. Uvádzame indikatívne najvyššiu možnú
sumu, ktorú je možné žiadať na budovanie a fungovanie Kreatívneho centra v Košickom kraji
v rámci plánovanej výzvy IROP-u. Finančný odhad bude spresnený po vypracovaní štúdie
uskutočniteľnosti, stavebno-technickej dokumentácie, organizačného a manažérskeho modelu
Kreatívneho centra, vrátane rozpočtu investičných aj programových aktivít projektu a to v
súlade s podmienkami výzvy.

Košice 11.09.2017
Spracovala: Ing. Melinda Sasáková
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